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Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 


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

OCENIAJĄCY: 





A
OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE
TAK
NIE
NIE DOTYCZY
Uwagi 
1
Czy wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli dotyczy) są podmiotami uprawnionymi do aplikowania                 o środki w ramach konkursu/naboru?




2
Czy wnioskodawca oraz partnerzy nie podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?




3
Czy wnioskodawca posiada odpowiedni potencjał finansowy?




4
Czy we wniosku w sposób prawidłowy zastosowano uproszczone metody rozliczania wydatków?




5
Czy okres realizacji projektu jest zgodny z okresem kwalifikowania wydatków w RPO WSL?




6
Czy projekt jest zgodny z przepisami art. 65 ust. 6 i art. 125 ust. 3 lit. e) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.?




7
Czy wartość projektu została prawidłowo określona?










B
KRYTERIA DOSTĘPU WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ 
(wypełnić zgodnie z zapisami SZOOP)
TAK
NIE
NIE DOTYCZY
Uwagi
1
Czy maksymalny okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące? 





2
Czy Projektodawca / Lider Partnerstwa posiada siedzibę na obszarze Województwa Śląskiego ? 




3
Czy grupę docelową stanowią osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), planujące rozpocząć działalność gospodarczą tj. osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo należące co najmniej do jednej z poniższych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy grup: 
– osoby powyżej 50 roku życia; 
– kobiety (w szczególności powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka); 
– osoby z niepełnosprawnościami; 
– osoby długotrwale bezrobotne; 
– osoby o niskich kwalifikacjach? 

Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności




4
Czy minimalna wartość projektu wynosi 100 000 PLN ? 




5
Czy projekt wynika z aktualnego i pozytywnie zaopiniowanego przez IZ RPO programu rewitalizacji ? 




6
 Czy projektodawca realizuje wszystkie typy wsparcia?
Zaplanowane wsparcie musi mieć charakter kompleksowy, tj. każdy uczestnik otrzyma możliwość skorzystania z pełnego katalogu pomocy: bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wsparcia doradczo-szkoleniowego dla osób planujących rozpoczęcie działalności oraz wsparcia pomostowego.
Ponadto każdorazowo decyzja o elementach wsparcia bezzwrotnego, którymi zostanie objęty uczestnik musi zostać poprzedzona weryfikacją doradcy zawodowego co najmniej na etapie rekrutacji do projektu zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.










C
DECYZJA W SPRAWIE POPRAWNOŚCI WNIOSKU
TAK
NIE



Czy wniosek spełnia wszystkie ogólne kryteria formalne oraz dostępu weryfikowane na etapie oceny formalnej i może zostać przekazany do oceny merytorycznej?




	

