Załącznik nr 14 Do Regulaminu Konkursu

Lista sprawdzająca dla Beneficjentów -narzędzie pomocy
Lista ta stanowi pomoc przy weryfikacji czy we wniosku o dofinansowanie projektu zostały zawarte wszystkie
niezbędne elementy.
Lista sprawdzająca nie jest dokumentacja konkursową i nie stanowi podstawy do powoływania się na nią
w proteście.
Wnioskodawco sprawdź czy:

I

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
(wersja 3.0)?
wersja elektroniczna wniosku 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 w wersji papierowej został opatrzony podpisami i pieczęciami
osoby uprawnionej/osób uprawnionych do podejmowania wiążących
decyzji w Twoim imieniu (o ile dotyczy)?
w polu 1.8 wpisałaś/eś tytuł projektu (Pamiętaj, że nie może być on
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 zgodnie z zapisami w
SzOOP: Wsparcie dla osób, rodzin lub otoczenia osób zagrożonych
ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów
aktywnej integracji o charakterze:
a) Społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie
kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności
społecznej realizowanym poprzez m.in. organizację i finansowanie:
- zajęć umożliwiających rozwijanie umiejętności i kompetencji
społecznych,
- poradnictwa*
- wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie
podniesienia
kompetencji
życiowych
i
umiejętności
społecznych,
- treningów
kompetencji
i
umiejętności
społecznych
umożliwiających powrót do życia społecznego,
- usług wspierających animację lokalną, w tym kosztów
zatrudnienia animatora lokalnego, lidera klubu, streetworkera.
b) Zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji
dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w
kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane
na rynku pracy realizowanym poprzez m.in. organizację i
sfinansowanie:
- aktywizacji zawodowej osób wykluczonych lub zagrożonych

2.

3.

4.

5.

Tak

Nie

Nie
dotyczy

6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem m.in. doradcy
zawodowego, trenera pracy, coacha, asystenta osoby
niepełnosprawnej,
- poradnictwa*
- wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie
podniesienia kompetencji zawodowych umożliwiających
powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową,
- staży,
- praktyk zawodowych,
- uczestnictwa w zajęciach CIS, KIS lub reintegracji
zawodowej u pracodawcy.
c) Edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia lub
jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy realizowanym poprzez
m.in. skierowanie i sfinansowanie:
- zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia
lub zajęć w ramach kształcenia ustawicznego, mających
na celu uzyskanie zawodu lub przygotowania zawodowego,
- zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji
o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych
kompetencji, umiejętności zawodowych (np. kursy i szkolenia
zawodowe),
- usług wspierających aktywizację edukacyjną (np. brokera
edukacyjnego);
d) Zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie
barier
zdrowotnych
utrudniających
funkcjonowanie
w
społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy
realizowanym m.in. poprzez skierowanie i sfinansowanie:
- programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących
przemoc w rodzinie,
- finansowanie kosztów badań lekarskich związanych
z podjęciem zatrudnienia.
*Usługi poradnictwa specjalistycznego stanowić będą jeden z elementów
szerszego, kompleksowego wsparcia zdefiniowanego na podstawie
indywidualnej diagnozy uczestników projektów w ramach aktywnej
integracji.
w polu 1.13 wpisałaś/eś prawidłowe miejsce realizacji projektu
(np. zgodne z miejscem realizacji większości zadań w projekcie/
obszarem z którego rekrutowani są uczestnicy)?
informacje zawarte w polu 1.23 są zgodne z metodą rozliczania wydatków
wskazaną w projekcie?
pole 1.24 zawiera prawidłowe informacje na temat pomocy publicznej
zgodnie z zapisami SzOOP?
w polu 1.25 wskazałaś/eś prawidłowy typ projektu zgodnie z zapisami w
Regulaminie np. Inny?
w polu 1.27 wskazałaś/eś prawidłową informację na temat partnerstwa
publiczno-prywatnego? Należy wybrać z listy rozwijanej wartość „TAK” lub
„NIE” (wartość domyślna „NIE”).
w polu 1.28 wskazałaś/eś informację na temat powiązania
ze strategiami?
w polu 1.33 wskazałaś/eś 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 Twoimi
danymi rejestrowymi?
uzupełniłaś/eś pole 2.9 z adresem siedziby oraz danymi kontaktowymi (nr

telefonu, poczta, e-mail)?
16. w polu 2.11 wskazałaś/eś osobę/-y uprawnioną/-e do podejmowania
decyzji wiążących w Twoim imieniu (wraz z aktualnymi danymi
kontaktowymi) ?
17. w polu 2.12 wskazałaś/eś osobę uprawnioną do kontaktów roboczych
(wraz aktualnymi danymi kontaktowymi)?
18. wypełniłaś/eś pola dotyczące partnera/ów w projekcie? (musisz podać
dane wszystkich partnerów, jeżeli występują - w sposób zgodny z danymi
rejestrowymi)?
19. wskazałaś/eś osoby uprawnione do podejmowania decyzji wiążących w
imieniu partnera (wraz z aktualnymi danymi kontaktowymi)?
Lista wymogów, które należy łącznie spełnić, aby wniosek mógł uzyskać pozytywną oceną
formalną
II

Kryteria formalne wyboru projektów

1.

7.

zweryfikowałaś/-eś, że jesteś podmiotem uprawnionym do ubiegania się
o dofinansowanie w ramach właściwego Działania/Poddziałania zgodnie ze
Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WiM 2014-2020,
złożyłaś/-eś, 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?
nie podlegasz (dotyczy to również partnerów, o ile występują) 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 oraz załączniki (o ile dotyczy) wypełniono w języku polskim?

III

Kryteria merytoryczne wyboru projektów

1.

wniosek 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
-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.

2.

3.

4.

5.

TAK

NIE

Nie
dotyczy

TAK

NIE

Nie
dotyczy

zawarłaś/-eś we wniosku zapisy/informacje/opisałaś/-eś jak będzie
realizowana zasada równości szans kobiet i mężczyzn (w oparciu o
standard minimum)?
7. zawarłaś/-eś we wniosku zapisy/informacje/opisałaś/-eś czy projekt jest
zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju?
8. zawarłaś/-eś we wniosku zapisy/informacje/opisałaś/-eś jak będzie
realizowana zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności
dla osób z niepełnosprawnościami?
9. projekt jest zgodny z właściwym prawodawstwem krajowym, w tym
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.
U. z 2016 r. poz. 217)?
10. projekt jest zgodny z zasadami pomocy publicznej lub pomocy
de-minimis?
6.

IV

Kryteria merytoryczne – SPECYFICZNE OBLIGATORYJNE

1.

okres realizacji projektu jest nie krótszy niż 24 miesiące, zaś okres
wsparcia uczestników/czek projektu wynosi minimum 12 miesięcy oraz
wynika z ich zdiagnozowanych potrzeb.
wskaźnik efektywności społeczno-zatrudnieniowej wynosi co najmniej:
W odniesieniu do osób lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym - 56%, w tym minimalny poziom efektywności
zatrudnieniowej- 22%
W odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z
niepełnosprawnością
intelektualną
oraz
osób
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, o ile projekt przewiduje udział
takich osób - 46%, w tym minimalny poziom efektywności zatrudnienia
12%?
projekt przewiduje, że co najmniej 20% uczestników podejmie
zatrudnienie?
projekt przewiduje współpracę w zakresie rekrutacji uczestników
z właściwym terytorialnie ośrodkiem pomocy społecznej lub powiatowym
centrum pomocy rodzinie?
prowadzisz w okresie realizacji projektu: biuro projektu (lub posiada
siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę
organizacyjną działalności podmiotu) na terenie gmin/-y, powiat/-ów lub
województwa, którego dotyczy projekt z możliwością udostępnienia pełnej
dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom
projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu?
posiadasz lub Twój partner (o ile dotyczy) co najmniej 12 - miesięczne
doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze pomocy i integracji
społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
lub rynku pracy, na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.

2

3.
4.

5.

6.

VI

Limity i ograniczenia

1.

realizujesz projekty zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków?
realizacja wsparcia odbywa się zgodnie z zapisami RPO WiM 2014-2020
z uwzględnieniem zasad określonych w wytycznych horyzontalnych
Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Spis wytycznych znajduje się w części 5
pkt 2 SzOOP).
przedsięwzięcia dotyczące aktywizacji zawodowej będą uwzględniały
zasadę efektywności społeczno-zatrudnieniowej w zakresie uregulowanym
w wytycznych ministra ds. rozwoju regionalnego?
projekty aktywnej integracji skierowane do osób, rodzin i środowisk
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym odbywają się w
oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby,
rodziny, środowiska zagrożonego ubóstwem lub wykluczeniem

2.

3.

4.

TAK

NIE

Nie
dotyczy

TAK

NIE

Nie
dotyczy

5.

społecznym, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów,
potencjału, predyspozycji, potrzeb. W ramach ścieżki reintegracji, obok
usług aktywnej integracji, mogą być realizowane usługi społeczne, o ile jest
to niezbędne dla zapewnienia indywidualizacji i kompleksowości wsparcia
dla konkretnej osoby, rodziny czy środowiska i przyczynia się do realizacji
celów aktywnej integracji, o których mowa w rozdziale 3 pkt 23 Wytycznych
w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego (…)
przy czym wsparcie jest skoncentrowane na osobie i jej potrzebach, a nie
na rozwijaniu usług.
instrumenty aktywizacji zawodowej w ramach projektów wdrażanych przez
jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne
są realizowane wyłącznie przez podmioty wyspecjalizowane w zakresie
aktywizacji zawodowej? Realizacja tych usług możliwa jest:
w ramach projektów partnerskich,
na podstawie porozumienia z PUP,
w ramach zlecenia zadania publicznego

przez podmioty danej jednostki samorządu terytorialnego.
projekty realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich
jednostki organizacyjne obejmują wsparciem osoby bezrobotne
zakwalifikowane do III profilu pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wsparcie dla
ww. osób realizowane jest na podstawie Programu Aktywizacja i Integracja,
o którym mowa w ww. ustawie?
preferowane do objęcia wsparciem EFS w ramach projektów są osoby lub
7. rodziny korzystające z PO PŻ, a zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin
nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub
otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w
PO PŻ?
8. OPS i PCPR realizują swoje projekty z wykorzystaniem kontraktu
socjalnego lub dokumentu równoważnego z kontraktem socjalnym
w przypadku realizacji projektu przez innego Beneficjenta?
9. usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla osób, rodzin
i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym nie
mogą
stanowić pierwszego elementu wsparcia w ramach ścieżki
reintegracji; Praca socjalna jest traktowana jako instrument aktywnej
integracji o charakterze społecznym. Projekty obejmujące wyłącznie pracę
socjalną nie są wybierane do dofinansowania.
10. uczestnicy projektu, którzy nie mają przypisanego profilu, po zakończeniu
projektu obligatoryjnie zostaną przypisani do profilu ustalonego przez
Powiatowy Urząd Pracy, o ile mogą podlegać takiej rejestracji?
11. aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami odbywa
się poprzez:
6.

wykorzystanie usług aktywnej integracji (np. usług asystenckich,
usługi trenera pracy lub innych usług umożliwiających uzyskanie
i utrzymanie zatrudnienia i nabywania nowych umiejętności
społecznych i zawodowych, pozwalających uzyskać i utrzymać
zatrudnienie, w szczególności w początkowym okresie zatrudnienia),
usługi reintegracji społecznej i zawodowej realizowane przez CIS
i KIS
12. turnusy rehabilitacyjne, o których mowa w ustawie z dnia 27sierpnia1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, nie są traktowane jako instrument aktywnej integracji?
Kwota przeznaczona na turnus rehabilitacyjny aktywizowanej osoby z
niepełnosprawnością może być jednak uznana za wkład własny do

projektu.
13. efektem szkolenia/kursu będzie nabycie kwalifikacji zawodowych lub
nabycie kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np.
certyfikatem)? Certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające uzyskanie
kwalifikacji powinny być rozpoznawalne i uznawane w danym środowisku,
sektorze lub branży (definicje kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji
wykazano w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie
monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na
lata 2014-2020).
VII Preferencje dotyczące grupy docelowej w ramach realizowanego
TAK
projektu
1
złożyłeś czytelną deklarację preferowania w projekcie osób o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z niepełnosprawnościami
sprzężonymi,
z
niepełnosprawnością
intelektualną
oraz
osób
z zaburzeniami psychicznymi.
2
złożyłeś czytelną deklarację preferowania w projekcie osób lub rodzin
zagrożonych ubóstwem i/ lub wykluczeniem społecznym doświadczających
wielokrotnego wykluczenia społecznego, rozumianego jako wykluczenie z
powodu więcej niż jednej z przesłanek (sprawdź słowniczek pojęć zawarty
w Regulaminie konkursu).
3
złożyłeś czytelną deklarację preferowania w projekcie osób, rodzin lub
środowisk zagrożonych ubóstwem i/ lub wykluczeniem społecznym
w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych, o której mowa
w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata
2014-2020.

NIE

Nie
dotyczy

