Lista sprawdzająca – narzędzie pomocy dla Beneficjentów
Wnioskodawco, sprawdź czy:
Lp.

Podstawowe informacje

1.

zapoznałaś/eś się z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu
współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020? (aktualną wersją dla danego konkursu)
wersja elektroniczna wniosku o dofinansowanie jest zgodna z wersją papierową (sumy
kontrolne wersji papierowej i elektronicznej są tożsame) oraz wydruk zawiera wszystkie
strony o sumie kontrolnej zgodnej z wersją elektroniczną?
wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej został opatrzony podpisami i pieczęciami
osoby uprawnionej/osób uprawnionych do podejmowania wiążących decyzji w imieniu
Wnioskodawcy i Partnerów (o ile dotyczy)?
wraz z wnioskiem o dofinansowanie złożysz wszystkie wymagane załączniki, zgodnie
z regulaminem konkursu (o ile dotyczy)?
w polu 1.8 wpisałaś/eś tytuł projektu (nie może być tożsamy z nazwą RPO WiM 2014-2020
ani nazwami Osi priorytetowych, Priorytetów Inwestycyjnych, Działań i Poddziałań RPO
WiM 2014-2020. Tytuł nie może liczyć więcej niż 1000 znaków i powinien zaczynać się od
litery lub cyfry arabskiej – nie powinno się stosować jako pierwszego znaku
w tytule projektu innych znaków takich jak: cudzysłów, myślnik, nawias, itp., ani znaków
specjalnych np. „^” „%” „&”, itp.)?
w polu 1.9 wskazałaś/eś odpowiedni typ projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych
RPO WiM 2014-2020 (dalej: SZOOP RPO WiM 2014-2020)?
w polu 1.13 wpisałaś/eś prawidłowe miejsce realizacji projektu?
pole 1.23 zawiera prawidłowe informacje na temat kwot ryczałtowych?
pole 1.24 zawiera prawidłowe informacje na temat pomocy publicznej?
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Tak

Nie

Nie
dotyczy

Nie

Nie
dotyczy

w polu 1.25 wskazałaś/eś prawidłowy typ projektu? (zgodnie z zapisami Regulaminu
konkursu, np.: inny)
w polu 1.27 wskazałaś/eś prawidłową informację na temat partnerstwa publicznoprywatnego? Należy wybrać z listy rozwijanej wartość „TAK” lub „NIE” (wartość domyślna
„NIE”).
w polu 1.28 wskazałaś/eś prawidłową informację na temat powiązania
ze strategiami?
w polu 1.33 wskazałaś/eś prawidłową informację dotyczącą projektu generującego
dochód?
w polu 2.1 oraz 2.2 wskazałaś/eś pełną nazwę Wnioskodawcy oraz jego status prawny?
w polach 2.7 - 2.8 wpisałaś/eś numer NIP oraz REGON zgodnie z danymi rejestrowymi
Wnioskodawcy?
wypełniłaś/eś pole 2.9 z adresem siedziby oraz danymi kontaktowymi (nr telefonu, poczta
e-mail) projektodawcy?
w polu 2.11 wskazałaś/eś osobę (y) uprawnioną (e) do podejmowania decyzji wiążących
w imieniu Wnioskodawcy (wraz z prawidłowymi danymi kontaktowymi) ?
w polu 2.12 wskazałaś/eś osobę uprawnioną do kontaktów roboczych (wraz
z prawidłowymi danymi kontaktowymi)?
wypełniłaś/eś pola dotyczące partnera/ów w projekcie? (musisz podać dane wszystkich
partnerów, jeżeli występują - w sposób zgodny z danymi rejestrowymi)?
wskazałaś/eś osoby uprawnione do podejmowania decyzji wiążących w imieniu partnera
(wraz z prawidłowymi danymi kontaktowymi)?

Lista kryteriów, które należy łącznie spełnić, aby wniosek mógł uzyskać pozytywną oceną formalną
II

Kryteria formalne wyboru projektów

Tak

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

zgodnie z SZOOP RPO WiM 2014-2020 jesteś podmiotem uprawnionym do ubiegania się
o dofinansowanie w ramach właściwego Działania/Poddziałania RPO WiM 2014- 2020?
złożyłeś/łaś dopuszczalną w Regulaminie konkursu liczbę wniosków o dofinansowanie
projektu (o ile dotyczy)?
wydatki w projekcie o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w PLN równowartości kwoty
100 000 EUR wkładu publicznego są rozliczane uproszczonymi metodami, o których mowa
w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków)?
Ty jako Wnioskodawca i partnerzy (o ile dotyczy) nie podlegasz/cie wykluczeniu
z możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE na podstawie odrębnych
przepisów?
w przypadku projektu partnerskiego wniosek spełnia wymogi dotyczące utworzenia
partnerstwa, o których mowa w art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (Dz.U.
z 2016 r. poz. 217)?
okres realizacji projektu zawiera się w przedziale 1 stycznia 2014 – 31 grudnia 2023 roku?
wniosek o dofinansowanie oraz załączniki (o ile dotyczy) wypełniono w języku polskim?

Kryteria merytoryczne wyboru projektów
III

Kryteria merytoryczne - ZEROJEDYNKOWE

1.

wniosek o dofinansowanie jest zgodny z zapisami właściwej Osi Priorytetowej RPO WiM
2014-2020 i SZOOP RPO WiM 2014-2020 w zakresie: typu projektu, wyboru grupy
docelowej, minimalnej i maksymalnej wartości projektu oraz limitów i ograniczeń
w realizacji projektu?
poziom cross-financingu nie przekracza dopuszczalnego poziomu określonego
w SZOOP RPO WiM 2014-2020 dla danego Działania/ Poddziałania?
poziom środków trwałych (w tym cross-financing) jako % wydatków kwalifikowalnych
nie przekracza dopuszczalnego poziomu określonego w SZOOP RPO WiM 2014-2020
dla danego Działania/ Poddziałania?
poziom wkładu własnego beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych jest zgodny
z poziomem określonym w SZOOP RPO WiM 2014-2020 dla danego Działania/
Poddziałania?
wartość kosztów pośrednich jest zgodna z limitami określonymi w Regulaminie konkursu?

2.
3.

4.

5.
6.

10.

zawarłaś/eś we wniosku zapisy/informacje/opisałaś/eś jak będzie realizowana zasada
równości szans kobiet i mężczyzn (w oparciu o standard minimum)?
zawarłaś/eś we wniosku zapisy/informacje/opisałaś/eś czy projekt jest zgodny z zasadą
zrównoważonego rozwoju?
zawarłaś/eś we wniosku zapisy/informacje/opisałaś/eś jak będzie realizowana zasada
równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami?
projekt jest zgodny z właściwym prawodawstwem krajowym, w tym z ustawą z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)?
projekt jest zgodny z zasadami pomocy publicznej lub pomocy de minimis?

IV

Kryteria merytoryczne – SPECYFICZNE OBLIGATORYJNE

1.

okres wsparcia uczestników/czek projektu wynika z ich zdiagnozowanych potrzeb,
natomiast minimalny okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy?
Ty jako Wnioskodawca lub partner posiadacie co najmniej 2 - letnie doświadczenie
w prowadzeniu OWES na terenie województwa warmińsko-mazurskiego?
złożyłeś/łaś
wniosek
o
dofinansowanie
projektu
obejmujący
jeden
z dwóch wymienionych poniżej obszarów interwencji, tj. teren powiatów:
· węgorzewski, gołdapski, giżycki, olecki, ełcki, piski,
lub
· bartoszycki, lidzbarski, kętrzyński, olsztyński grodzki, olsztyński ziemski, mrągowski.
projekt zakłada świadczenie w sposób komplementarny i łączny usług wsparcia ekonomii
społecznej oraz operatora dotacji, w tym co najmniej wymienionych w SZOOP RPO WiM

7.
8.
9.

2
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4.

Tak

Nie

Nie
dotyczy

Tak

Nie

Nie
dotyczy

5.
6.

7.

8.
9.
10.

2014-2020 w części poświęconej Działaniu 11.3?
w ramach OWES powoływane są Inkubatory Przedsiębiorczości Społecznej, których obszar
działania nie będzie wykraczał poza obszar działania OWES, który go utworzył?
projekt zakłada utworzenie średniorocznie co najmniej 17 miejsc pracy na terenie
województwa warmińsko – mazurskiego dla osób, wskazanych w definicji przedsiębiorstwa
społecznego ( w ramach usług animacyjnych i inkubacyjnych OWES)?
projekt zakłada utworzenie średniorocznie co najmniej 7 miejsc pracy na terenie
województwa warmińsko – mazurskiego, w przeliczeniu na pełne etaty, w wyniku
działalności OWES we wspartych przedsiębiorstwach społecznych (w ramach usług
biznesowych)?
projekt zakłada powstanie średniorocznie 10 grup inicjatywnych, które w toku wsparcia
wypracowały założenia co do utworzenia podmiotu ekonomii społecznej
projekt zakłada powstanie średniorocznie 6 środowisk, które w wyniku działalności OWES
przystąpiły do wspólnej realizacji przedsięwzięcia mającego na celu rozwój ekonomii
społecznej?
projekt zakłada, że w wyniku działalności OWES średniorocznie wzrosły obroty
przedsiębiorstw objętych wsparciem o 3 %?
projekt zakłada utworzenie średniorocznie 5 organizacji pozarządowych prowadzących
działalność odpłatną pożytku publicznego lub działalność gospodarczą?
projekt przewiduje, że co najmniej 20% uczestników podejmie zatrudnienie. Wskaźnik musi
być przedstawiony w postaci liczby bezwzględnej.

V

Kryteria merytoryczne – SPECYFICZNE FAKULTATYWNE

1.

projekt zakłada nawiązanie współpracy z beneficjentami PI 9i i 9iv w celu wspierania
zatrudnienia osób wychodzących z warsztatów terapii zajęciowej (WTZ), centrów integracji
społecznych (CIS), placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych i innych
tego typu placówek w ekonomii społecznej, aby w pełni zrealizowana została ścieżka
reintegracji?
projekt zakłada utworzenie spółdzielni socjalnej, której założycielami/pracownikami będzie
co najmniej 20 % osób: w wieku 15-30 lat/50+/niepełnosprawnych pozostających bez
zatrudnienia w okresie ostatnich 2 lat?
projekt zakłada tworzenie spółdzielni socjalnych przez osoby prawne (m.in. podmioty,
o których mowa w art. 4 ust 2 pkt 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych) oraz podmioty
reintegracyjne np. warsztaty terapii zajęciowej (WTZ) oraz przystępowanie do tych
spółdzielni przez osoby fizyczne?
projekt zapewnia, że w dostępie do wsparcia w zakresie tworzenia miejsc pracy
w sektorze przedsiębiorstw społecznych preferowane są osoby zagrożone ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, które skorzystały z projektów w ramach PI 9i, a których ścieżka
reintegracji wymaga dalszego wsparcia w ramach PI 9v?

2.

3.

4.

VI

1.

2.

3.

4.
5.

Preferencje dotyczące grupy docelowej w ramach realizowanego projektu
przewidujesz wsparcie dla osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością
intelektualną oraz osób z zaburzeniami psychicznymi. Czy złożyłeś czytelną deklarację
preferowania tych osób we wniosku o dofinansowanie projektu?
przewidujesz wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, rozumianego jako wykluczenie
z powodu więcej niż jednej z przesłanek (sprawdź słowniczek pojęć zawarty w Regulaminie
konkursu). Czy złożyłeś czytelną deklarację preferowania tych osób we wniosku
o dofinansowanie projektu?
przewidujesz wsparcie dla osób, rodzin lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych, o której
mowa w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji
w programach operacyjnych na lata 2014-2020. Czy złożyłeś czytelną deklarację
preferowania tych osób we wniosku o dofinansowanie projektu?
będziesz preferowała/ał tworzenie miejsc pracy i przedsiębiorstw społecznych
w kluczowych sferach rozwojowych zgodnie z działaniem 14 KPRES?
przewidziałaś/eś współpracę z WTZ, CIS, KIS placówkami opiekuńczo-wychowawczymi

Tak

Nie

Nie
dotyczy

Tak

Nie

Nie
dotyczy

6.

w celu tworzenia miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych dla osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym i/lub ubóstwem opuszczających te placówki?
przewidujesz współpracę z ROPS?

VII

Spełnienie wszystkich limitów i ograniczeń wskazanych w regulaminie konkursu

1.

realizujesz projekt zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków. Czy zapoznałaś/eś się z tym dokumentem i złożyłaś/eś
czytelną deklarację we wniosku o dofinansowanie projektu?
realizujesz wsparcie zgodnie z zapisami RPO WiM 2014-2020 z uwzględnieniem zasad
określonych w wytycznych horyzontalnych (Spis wytycznych znajduje się w części 5 pkt 2
SZOOP RPO WiM 2014-2020). Czy zapoznałaś/eś się z tymi dokumentami i złożyłaś/eś
czytelną deklarację we wniosku o dofinansowanie projektu?
wybór realizowanych operacji dotyczących funkcjonowania sieci i usług OWES będzie
podejmowany w oparciu o kryteria wyboru projektów wskazujące na wymagane ilościowe
efekty działalności OWES w odniesieniu do wybranych kryteriów akredytacji OWES
(wdrożonych w ramach PO KL 2007 – 2013) dla poszczególnych typów świadczonych usług
(animacyjnych, inkubacyjnych, biznesowych). Czy złożyłaś/eś czytelną deklarację
we wniosku o dofinansowanie projektu?
realizowane przedsięwzięcia są zgodne z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć
w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
na lata 2014-2020 (dalej: Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa) oraz KPRES. Czy zapoznałaś/eś się z tymi
dokumentami i złożyłaś/eś czytelną deklarację we wniosku o dofinansowanie projektu?
Usługi wsparcia ekonomii społecznej są realizowane w ramach projektu wyłącznie przez
OWES, z zastrzeżeniem rozdziału 7 pkt 15 i 16 Wytycznych w zakresie realizacji
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa. Czy złożyłaś/eś
czytelną deklarację we wniosku o dofinansowanie projektu?
OWES zobowiązuje się do regularnego poddawania się procesowi akredytacji.
Konsekwencją niepoddania się kolejnej akredytacji lub nieuzyskania przez OWES kolejnej
akredytacji w okresie realizacji projektu jest rozwiązanie umowy o dofinansowanie
projektu. Czy złożyłaś/eś czytelną deklarację regularnego poddawania się akredytacji?
OWES zobowiązany jest do współpracy z właściwymi terytorialnie PUP
w
zakresie
przyznawania
dotacji
na
tworzenie
spółdzielni
socjalnych
i przystępowanie do spółdzielni socjalnych oraz do współpracy z pośrednikami
finansowymi oferującymi instrumenty finansowe bezpośrednio podmiotom ekonomii
społecznej. Czy zawarłaś/eś we wniosku o dofinansowanie deklarację o współpracy z tymi
podmiotami?
zobowiązałaś/eś się we wniosku o dofinansowanie do osiągnięcia wszystkich wskaźników
efektywnościowych stosowanych w ramach akredytacji.
operatorami bezzwrotnego wsparcia dotacyjnego i usług towarzyszących przyznaniu
dotacji są OWES.
zobowiązałaś/eś się do zachowania trwałości utworzonych w ramach projektu podmiotów
- OWES oraz inkubatorów przedsiębiorczości społecznej po zakończeniu realizacji projektu
co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu. Czy we wniosku
o dofinansowanie złożyłaś/eś czytelną deklarację zachowania trwałości?
maksymalna kwota dotacji na stworzenie jednego miejsca pracy stanowi sześciokrotność
przeciętnego wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Czy we wniosku
o dofinansowanie projektu czytelnie to przedstawiłaś/eś?
kwota dotacji dla jednego podmiotu nie przekracza trzydziestokrotności przeciętnego
wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Czy we wniosku o dofinansowanie
projektu czytelnie to przedstawiłaś/eś?
tworzenie nowych miejsc pracy w istniejących podmiotach ekonomii społecznej możliwe
jest wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa
społeczne.
dotacja jest przeznaczona na pokrycie wydatków niezbędnych do rozpoczęcia

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

11.

12.

13.

14.

Tak

Nie

Nie
dotyczy

lub prowadzenia działalności w ramach:
- przedsiębiorstwa społecznego w związku z utworzeniem miejsca pracy,
- podmiotu ekonomii społecznej w związku z przekształceniem podmiotu
w przedsiębiorstwo społeczne i utworzenie w tym przedsiębiorstwie miejsca pracy.

Uwaga:
Przedmiotowa lista stanowi pomoc przy weryfikacji czy we wniosku o dofinansowanie projektu zostały zawarte
wszystkie niezbędne elementy.
Lista sprawdzająca nie stanowi dokumentacji konkursowej, w związku z powyższym nie może stanowić podstawy
do powoływania się na nią w proteście.

