Nr Wniosku:

LISTA SPRAWDZAJĄCA
Karta oceny formalno-administracyjnej

Tytuł Projektu:
Beneficjent (Partner)
Wiodący:
Oś priorytetowa:
Nazwisko osoby oceniającej, data zakończenia
etapu oceny
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Kryterium

Tak

Nie

1. Terminowość złożenia wniosku
Czy wniosek o dofinansowanie został złożony we właściwym
terminie podanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie?
2. Spełnienie wymaganych kryteriów współpracy transgranicznej
Czy projekt spełnia wymogi dla co najmniej trzech spośród czterech kryteriów wymienionych w Rozporządzenia EWT (UE)
1299/2013 i Podręczniku Programu, w tym – czy spełnia kryteria
obowiązkowe?
3. Zgodność z celami tematycznymi i priorytetami inwestycyjnymi programu

a) Czy wybrano odpowiednią oś priorytetową dla planowanego projektu?
b) Czy cel i przedmiot projektu wpisuje się w cel szczegółowy osi priorytetowej programu wskazanej w ogłoszeniu o naborze, w ramach którego został złożony wniosek?
c) Czy projekt realizuje minimum jeden wskaźnik z każdej
kategorii z listy wskaźników projektowych, a w uzasadnionych przypadkach – wskaźników programowych
(odnoszący się do przedmiotu projektu oraz do grupy
docelowej projektu)?
4. Kwalifikowalność terytorialna i prawna wnioskodaw2

Nie
dotyczy

Uwagi

ców?

a) Czy projekt będzie realizowany przez minimum jednego
partnera z Polski i jednego z Saksonii?

b) Czy partnerem wiodącym jest partner z Polski lub Saksonii?

c) Czy projekt spełnia warunek, aby MŚP nie pełniło roli
beneficjenta wiodącego?
d) Czy wszyscy Partnerzy Projektu są kwalifikowanymi
beneficjentami w rozumieniu Programu Współpracy?
5. Prawidłowość montażu finansowego (źródeł finansowania)

a) Czy wnioskowany poziom współfinansowania z EFRR
zachowuje limit do 85% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu na poziomie projektu i na poziomie
każdego partnera projektu?
b) Czy poprawnie określono we wniosku źródła finansowania wkładu własnego (prywatne/publiczne)?
6. Zabezpieczenie wkładu własnego
Czy każdy z partnerów projektu mający otrzymać dofinansowanie z EFRR wykazał zabezpieczenie wniesienia wymaganego
wkładu własnego, odpowiadającego różnicy pomiędzy wartością
wydatków kwalifikowalnych partnera projektu a wysokością
wnioskowanego dofinansowania z EFRR dla tego partnera (dostarczył prawidłowo wypełniony wymagany załącznik)?
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7. Zabezpieczenie prefinansowania wydatków
Czy każdy z partnerów projektu mający otrzymać dofinansowanie z wykazał zabezpieczenie prefinansowania wydatków zgodnie z wymaganiami programu (dostarczył prawidłowo wypełniony wymagany załącznik)?
8. Ważność, kompletność dokumentacji
a) Czy złożono wniosek w obu wymaganych wersjach językowych?
b) Czy obie wersje językowe wniosku są tożsame?

c) Czy złożony wniosek jest kompletny – tzn. czy zostały
wypełnione wszystkie wymagane pola oraz dołączone
wszystkie wymagane załączniki?
d) Czy dołączone do wniosku oświadczenia są podpisane
przez osoby upoważnione do reprezentowania instytucji, których te oświadczenia dotyczą?
e) Czy załączone dokumenty są aktualne?

f)

Czy jeśli przedłożona dokumentacja techniczna projektu
infrastrukturalnego dotyczy inwestycji o szerszym zakresie niż zakres projektu – czy zakres odpowiadający
projektowi został wyraźnie wyodrębniony w sposób
umożliwiający ocenę zgodności projektu z zasadami
programu i przepisami prawa?

9. Zgodność z właściwym prawem krajowym (w zależności
od działań w projekcie itp. czy jest zgodność z krajowymi przepisami, prawa budowlanego, wodnego lub
środowiskowego itp.) oraz unijnym
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Czy z przedłożonej dokumentacji (wniosku wraz z załącznikami)
wynika, że projekt będzie realizowany zgodnie z przepisami
prawa?
10. Pomoc publiczna

Udzielenie odpowiedzi „TAK” wymaga równoczesnego spełnienia obu warunków cząstkowych „i” oraz „ii”.

Dofinansowanie projektu jest zgodne z zasadami udzielania
pomocy publicznej w ramach programu, ponieważ:
a) w przypadku udzielenia dofinansowania występująca w
projekcie pomoc publiczna lub pomoc de minimis będzie:
i. dozwolona w świetle unijnych i krajowych przepisów o
pomocy publicznej i pomocy de minimis, zgodnie z zasadami określonymi w Podręczniku Programu

ii. udzielona w wysokości dopuszczalnej w świetle właściwych przepisów o pomocy publicznej (krajowych i
unijnych)

Wywieranego pozytywnego wpływu na polityki horyzontalne UE

Tak

Nie
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Neutralny

Uwagi

11. Wpływ na zrównoważony rozwój
Czy działania przewidziane w projekcie oraz produkty projektu będą
miały pozytywny (tak), negatywny (nie) czy neutralny wpływ na
zrównoważony rozwój w znaczeniu wskazanym w dokumencie
programowym oraz Podręczniku Programu?

12. Wpływ na równość szans i niedyskryminację
Czy działania przewidziane w projekcie oraz produkty projektu będą
miały pozytywny (tak), negatywny (nie) czy neutralny wpływ na
równość szans i niedyskryminację w znaczeniu wskazanym w
dokumencie programowym oraz Podręczniku Programu?

13. Wpływ na równość kobiet i mężczyzn
Czy działania przewidziane w projekcie oraz produkty projektu będą
miały pozytywny (tak), negatywny (nie) czy neutralny wpływ na
równość kobiet i mężczyzn w znaczeniu wskazanym w dokumencie
programowym oraz Podręczniku Programu?

Kryterium

Tak

14. Realizacja strategii rozwoju obowiązujących na terenie obszaru
wsparcia (poziom unijny, makroregionalny (UE), krajowy, makroregionalny (PL, DE), regionalny)
Czy realizacja projektu wpisuje się w realizację strategii rozwoju obejmujących
obszar wsparcia programu – na poziomie unijnym, makroregionalnym, krajowym
i regionalnym (po stronie polskiej i saksońskiej)?
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Nie

Uwagi

15. Wniosek o dofinansowanie spełnia przesłanki dotyczące wysokości
minimalnych wydatków jak i wysokości wsparcia z EFRR zgodnych z
podręcznikiem
a) Czy wniosek o dofinansowanie przewiduje dofinansowanie w wysokości
co najmniej 50.000 EUR?
b) Czy po uwzględnieniu ewentualnych limitów dofinansowania wynikających z wystąpienia w projekcie pomocy publicznej dofinansowanie projektu wyniesie co najmniej 50.000 EUR?
Ocena końcowa

Pozytywna

Negatywna

Komentarz:
.

……………………………………………………………….
Data i podpis osoby oceniającej wniosek

……………………………………………………………….……………
Data i podpis Kierownika Wspólnego Sekretariatu
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