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Karta weryfikacji poprawności wniosku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020




NUMER WNIOSKU: 
SUMA KONTROLNA WNIOSKU: 
INSTYTUCJA ROZPATRUJĄCA WNIOSEK:  	 
NUMER NABORU/KONKURSU: 	
TYTUŁ PROJEKTU:
WNIOSKODAWCA: 










A.
WERYFIKACJA BRAKÓW FORMALNYCH LUB OCZYWISTYCH OMYŁEK WE WNIOSKU 
TAK W razie zaznaczenia odpowiedzi „TAK”, IOK wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku lub poprawienia w nim oczywistej omyłki w terminie wskazanym w regulaminie konkursu, nie krótszym niż 7 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
NIE W razie zaznaczenia odpowiedzi „NIE”, wniosek jest przekazywany do oceny. 
Braki formalne lub oczywiste omyłki
Czy we wniosku stwierdzono braki formalne lub oczywiste omyłki?
□
□

B.
DECYZJA W SPRAWIE POPRAWNOŚCI WNIOSKU
TAK
NIE
Czy wniosek może zostać przekazany do oceny?
□
□
	



Sporządzone przez: 	
Komórka organizacyjna:
Data:		
Imię i nazwisko:	
Podpis:






Lista sprawdzająca do Karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Lista sprawdzająca do Karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 zawiera przykładowe braki formalne tj. braki, które mogą zostać uzupełnione i/lub poprawione przez wnioskodawcę na etapie weryfikacji wymogów formalnych złożonego wniosku o dofinansowanie

Lp.
Lista braków formalnych
Spełnienie braków formalnych:


TAK
NIE
NIE DOTYCZY
1.
Czy wniosek złożono w terminie wskazanym w regulaminie konkursu?



2.
Czy wniosek jest kompletny i został sporządzony na poprawnym formularzu?



3.
Czy wniosek został prawidłowo podpisany, tj. :
podpisem osoby upoważnionej do złożenia wniosku i/lub
złożony podpis został dopuszczony przez IOK i/lub
podpis cyfrowy jest ważny, certyfikat związany z podpisem cyfrowym jest aktualny/
nie wygasł (weryfikowane na czas złożenia wniosku)?



4.
Czy wniosek wypełniono w języku polskim?



5.
Czy wniosek złożono w formie wskazanej w regulaminie konkursu?



6.
Czy suma kontrolna wniosku o dofinansowanie złożonego za pośrednictwem platformy jest zgodna z suma kontrolną wniosku złożonego w LSI?



7.
Czy projektodawca złożył wszystkie wymagane oświadczenia i załączniki do wniosku o dofinansowanie (jeżeli są wymagane)?







