Załącznik do Uchwały nr 10/2019
KM RPO WK-P na lata 2014-2020
z dnia 28 lutego 2019 r.

LISTA WARUNKÓW UDZIELENIA WSPARCIA
w ramach wsparcia projektów grantowych
Z Europejskiego Funduszu Społecznego
(oś 11 RPO WK-P Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność)
1. WARUNKI FORMALNE UDZIELENIA WSPARCIA:
Warunek
Definicja warunku

OCENA

1.

Tak/Nie

2.

3.

Wniosek o dofinansowanie projektu został
Ocenie podlega, czy wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie projektu
złożony we właściwym terminie, do właściwej w terminie oraz do instytucji wskazanej w Wezwaniu, w odpowiedzi na właściwe
Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.
instytucji i w odpowiedzi na właściwe
Wezwanie.
Warunek weryfikowany na podstawie złożonej dokumentacji projektowej.
Czy wniosek został opatrzony wymaganym w
Ocenie podlega czy wniosek został opatrzony wymaganym w Wezwaniu podpisem
Wezwaniu podpisem osoby/osób
osoby/osób upoważnionej/ych wskazanej/ych we wniosku? W przypadku, gdy
podpis jest nieczytelny, wnioskodawca powinien opatrzyć podpis pieczęcią
upoważnionej/ych wskazanej/ych we
wniosku? W przypadku, gdy podpis jest
imienną.
nieczytelny, należy opatrzyć go pieczęcią
imienną.
Warunek weryfikowany na podstawie złożonej dokumentacji projektowej.
Czy wniosek złożono w egzemplarzu
Ocenie podlega czy wniosek złożono w egzemplarzu papierowym zawierającym
papierowym zawierającym wszystkie strony?
wszystkie strony (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem
zgodnie ze sposobem określonym w Wezwaniu)?

4.

Czy wersja papierowa wniosku jest tożsama z
wersją elektroniczną?

5.

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z
załącznikami (jeśli dotyczy) został wypełniony
w języku polskim.

Warunek weryfikowany na podstawie złożonej dokumentacji projektowej.
Ocenie podlega czy wersja papierowa wniosku jest tożsama z wersją
elektroniczną, identyczna suma kontrolna na wersji papierowej i elektronicznej
wniosku?
Warunek weryfikowany na podstawie złożonej dokumentacji projektowej.
Ocenie podlega, czy wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (jeśli
dotyczy) został sporządzony w języku polskim (język urzędowy).

Tak/Nie/Do uzupełnienia

Tak/Nie/Do uzupełnienia

Tak/Nie

Tak/Nie/Do uzupełnienia

6.

7.

8.

Zadania przewidziane do realizacji i wydatki
przewidziane do poniesienia w ramach
projektu nie podlegają podwójnemu
finansowaniu.

Realizacja projektu jest zgodna z przepisami
art. 65 ust. 6 i art. 125 ust. 3 lit. e) i f)
rozporządzenia 1303/20131.

Wnioskodawca prowadzi biuro projektu na
obszarze województwa kujawskopomorskiego.

Warunek weryfikowany w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz
załączniki (o ile dotyczy).
Ocenie podlega, czy wydatki przewidziane w projekcie w szczególności nie są
objęte wsparciem z innego unijnego funduszu lub instrumentu unijnego, ani z
tego samego funduszu w ramach innego programu.
Warunek weryfikowany w oparciu o oświadczenie stanowiące integralną część
wniosku o dofinansowanie projektu.
Wnioskodawca złożył oświadczenie, że:
− projekt nie został fizycznie zakończony lub w pełni zrealizowany przed
złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu w rozumieniu art. 65 ust. 6
rozporządzenia 1303/2013;
− nie rozpoczął realizacji projektu przed dniem złożenia wniosku o
dofinansowanie projektu albo, że realizując projekt przed dniem złożenia
wniosku o dofinansowanie projektu, przestrzegał obowiązujących przepisów
prawa dotyczących danego projektu zgodnie z art. 125 ust. 3 lit. e)
rozporządzenia 1303/2013;
− projekt nie obejmuje przedsięwzięć, które zostały objęte lub powinny zostać
objęte procedurą odzyskiwania (w rozumieniu art. 71 rozporządzenia
1303/2013) w następstwie przeniesienia działalności produkcyjnej poza
obszar objęty programem zgodnie z art. 125 ust. 3 lit. f) rozporządzenia
1303/2013.
Warunek weryfikowany w oparciu o oświadczenie stanowiące integralną część
wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocenie podlega, czy w okresie realizacji projektu wnioskodawca prowadzi biuro
projektu na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. W biurze
przechowywana jest pełna oryginalna dokumentacja wdrażanego projektu
(z wyłączeniem dokumentów, których miejsce przechowywania uregulowano
odpowiednimi przepisami powszechnie obowiązującego prawa).

Tak/Nie

Tak/Nie

Tak/Nie/Do uzupełnienia

Warunek weryfikowany w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
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ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006
(Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r. s. 320 i nast.)
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9.

Wniosek złożono na właściwym formularzu
określonym w Wezwaniu i udostępnionym
przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P.

10.

Okres realizacji projektu jest zgodny z
określonym w Wezwaniu.

11.

12.

Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z
możliwości otrzymania dofinansowania.

Wnioskodawca, zgodnie z Regionalnym
Programem Operacyjnym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
oraz ze Szczegółowym Opisem Osi
Priorytetowych RPO WK-P, jest podmiotem
uprawnionym do ubiegania się o
dofinansowanie w ramach właściwego typu
operacji w ramach Osi 11oraz została z nim
zawarta umowa o warunkach i sposobie
realizacji lokalnej strategii rozwoju (umowa
ramowa).

Ocenie podlega, czy wnioskodawca złożył ostateczną wersję wniosku
o dofinansowanie projektu w formie wydruku z generatora wniosków
o dofinansowanie projektów udostępnionego przez IZ RPO WK-P. Wydruk
wniosku o dofinansowanie projektu zawierający napis „wersja próbna” nie jest
ostateczną wersją wniosku o dofinansowanie projektu.
Warunek weryfikowany na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocenie podlega czy planowany przez wnioskodawcę okres realizacji projektu jest
zgodny z terminami wskazanymi w Wezwaniu.
Warunek weryfikowany na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocenie podlega, czy wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z możliwości
otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na podstawie:
− art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2013 r. 885 ze zm.),
− art.12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769),
− art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r.
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary (Dz.U. z 2015 r. poz. 1212 ze zm.).
Warunek weryfikowany w oparciu o oświadczenie stanowiące integralną część
wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocenie podlega czy wnioskodawcą jest Lokalna Grupa Działania o której mowa w
art. 32 ust. 2 lit. b) rozporządzenia 1303/2013, z którą została zawarta umowa o
warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju (umowa ramowa).

Tak/Nie

Tak/Nie/Do uzupełnienia

Tak/Nie

Tak/Nie/Do uzupełnienia/Nie
dotyczy

Warunek weryfikowany w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.

2. WARUNKI MERYTORYCZNE UDZIELENIA WSPARCIA - OGÓLNE:
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1.

Warunek

Definicja warunku

OCENA

Zgodność z właściwymi zasadami unijnymi.

Ocenie podlega czy projekt jest zgodny z:
- zasadą równości szans kobiet i mężczyzn w oparciu o standard minimum, o
którym mowa w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz
zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata
2014-2020;
- zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami;
- zasadą zrównoważonego rozwoju.

Tak/Nie/Do uzupełnienia

2.

Zgodność z prawodawstwem unijnym i
krajowym w zakresie odnoszącym się do
sposobu realizacji i zakresu projektu.

3.

Zgodność projektu z Regionalnym
Programem Operacyjnym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
oraz ze Szczegółowym Opisem Osi
Priorytetowych RPO WK-P 2014-2020.

4.

W projekcie uwzględniono wskaźniki
adekwatne dla danej formy wsparcia/grupy
docelowej zaplanowanej w projekcie na
podstawie SZOOP RPO WK-P 2014-2020.

Warunek weryfikowany na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocenie podlega czy projekt jest zgodny z odpowiednim prawodawstwem
krajowym odnoszącym się do sposobu realizacji i zakresu projektu.
Warunek weryfikowany na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocenie podlega czy projekt jest zgodny z Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz ze Szczegółowym
Opisem Osi Priorytetowych RPO WK-P 2014-2020, w tym w zakresie:
− zgodności typu projektu z wykazem zawartym w „Typach projektów” w
SZOOP;
− zgodności z limitami określonymi w SZOOP;
− wysokości wkładu własnego tj. czy wkład własny został określony na
minimalnym poziomie;
− zgodności grupy docelowej do typu projektu oraz obszaru realizacji projektu.
Warunek weryfikowany na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocenie podlega możliwość osiągnięcia w ramach projektu wskaźników rezultatu i
produktu, w tym:
− adekwatność i założona do osiągnięcia wartość wskaźników;
− opis źródeł weryfikacji/ pozyskania danych do pomiaru wskaźników
i częstotliwości pomiaru.

Tak/Nie/Do uzupełnienia

Tak/Nie/Do uzupełnienia

Tak/Nie/Do uzupełnienia

Warunek weryfikowany w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
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5.

Adekwatność doboru grupy docelowej w
kontekście wskazanego celu głównego
projektu i właściwego celu szczegółowego
RPO WK-P.

6.

Trafność doboru i opisu zadań
przewidzianych do realizacji w ramach
projektu oraz określonych w harmonogramie
projektu.

7.

Potencjał wnioskodawcy.

Ocenie podlega czy grupa docelowa jest prawidłowa ze względu na cel główny
projektu i właściwy cel szczegółowy, w tym opis:
− istotnych cech uczestników (osób lub podmiotów), którzy zostaną objęci
wsparciem w kontekście zdiagnozowanej sytuacji problemowej, potrzeb i
oczekiwań uczestników projektu w kontekście wsparcia, które ma być
udzielane w ramach projektu, a także barier, na które napotykają uczestnicy
projektu;
− sposobu rekrutacji uczestników projektu w odniesieniu do wskazanych cech
grupy docelowej, w tym kryteriów rekrutacji i kwestii zapewnienia
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
Warunek weryfikowany w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Ocenie podlega opis zadań, tj. :
− opis i adekwatność zaplanowanych zadań w kontekście opisanych
problemów i celu projektu;
− racjonalność harmonogramu realizacji projektu;
− trafność i adekwatność doboru wskaźników (w tym wartości docelowej),
które zostaną osiągnięte w ramach zadań w kontekście realizacji celu
głównego projektu oraz właściwego celu szczegółowego RPO WK-P, z
uwzględnieniem sposobu pomiaru, monitorowania oraz źródeł ich
weryfikacji,
− zgodność przewidzianych w projekcie zadań z celami głównymi i celami
szczegółowymi zawartymi w LSR
Warunek weryfikowany w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Ocenie podlega potencjał wnioskodawcy, tj. :
− potencjał techniczny, w tym sprzętowy i warunki lokalowe wnioskodawcy i
sposób jego wykorzystania w ramach projektu;
− potencjał kadrowy wnioskodawcy i sposób jego wykorzystania w ramach
projektu (kluczowe osoby, które zostaną zaangażowane do realizacji
projektu oraz ich planowana funkcja w projekcie).

Tak/Nie/Do uzupełnienia

Tak/Nie/Do uzupełnienia

Tak/Nie/Do uzupełnienia

Warunek weryfikowany w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
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8.

Adekwatność opisu potencjału społecznego
wnioskodawcy2 do zakresu realizacji projektu.

9.

Budżet - niezbędność wydatków do realizacji
zaplanowanych działań.

10.

W przypadku ubiegania się o udzielenie
wsparcia na projekt grantowy, wnioskodawca
zakłada sposób realizacji projektu
grantowego zgodnie z warunkami ustawy z
dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji

Ocenie podlega czy doświadczenie jest adekwatne do zakresu realizacji projektu, z
uwzględnieniem dotychczasowej działalności wnioskodawcy prowadzonej:
− w obszarze tematycznym wsparcia projektu,
− na rzecz grupy docelowej, do której skierowany będzie projekt,
− na określonym terytorium, którego będzie dotyczyć realizacja projektu.
Warunek weryfikowany w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Ocenie podlega:
1. kwalifikowalność wydatków pod kątem zgodności z Wytycznymi w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
na lata 2014-2020.
2. prawidłowość sporządzenia budżetu projektu pod kątem zgodności
z Wezwaniem do złożenia wniosku w szczególności:
a) niezbędność planowanych wydatków w budżecie projektu:
− czy wynikają one bezpośrednio z opisanych działań oraz przyczyniają się
do osiągnięcia produktów projektu,
− czy nie ujęto wydatków, które wykazano jako potencjał wnioskodawcy
(chyba że stanowią wkład własny).
b) racjonalność i efektywność planowanych wydatków:
− czy są adekwatne do zakresu i specyfiki projektu, czasu jego realizacji
oraz planowanych produktów projektu,
− czy są zgodne ze stawkami rynkowymi i/lub z taryfikatorem wydatków,
− czy określone w projekcie nakłady finansowe służą osiągnięciu możliwie
najkorzystniejszych efektów realizacji zadań.
Warunek weryfikowany w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Ocenie podlega czy wnioskodawca w stosunku do przyszłych grantobiorców
określił:
− zasady wyboru grantobiorców,
− warunki realizacji grantu,
− zakres odpowiedzialności grantobiorcy.

Tak/Nie/Do uzupełnienia

Tak/Nie/Do uzupełnienia

Tak/Nie/Do uzupełnienia /Nie
dotyczy

2

Do potencjału wnioskodawcy możemy zaliczyć doświadczenie/potencjał członków stowarzyszenia / osób pracujących w LGD. W przypadku gminy wchodzącej w skład LGD, jej potencjał odnosi się do całości jednostki
samorządu terytorialnego, w tym jej jednostek organizacyjnych.
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programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej
2014-2020 ( Dz.U. z 2014 r. poz. 1146 ze zm.).

W przypadku ubiegania się o udzielenie wsparcia na projekt grantowy,
wnioskodawca jest zobowiązany do realizacji projektu grantowego zgodnie z
warunkami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w
zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
Warunek weryfikowany w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.

3. WARUNKI MERYTORYCZNE UDZIELENIA WSPARCIA - SPECYFICZNE WYNIKAJĄCE Z ZAKRESU TEMATYCZNEGO:
Warunek
Definicja warunku
1.

Projekt zakłada efektywność społeczną i
zatrudnieniową.

Ocenie podlega czy projekt zakłada efektywność społeczną i efektywność
zatrudnieniową zgodnie z wymogiem wynikającym z Wytycznych 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 i określoną w Wezwaniu.

OCENA
Tak/Nie/Do uzupełnienia/Nie
dotyczy

Warunek weryfikowany w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
2.
3.

LGD podjęło współpracę z OWES w
zakresie realizacji LSR.

Ocenie podlegać będzie czy LGD zaplanowało współpracę z OWES funkcjonującym
na obszarze LSR oraz czy wskazano zakres i zasady współpracy w celu wspierania
zatrudnienia osób objętych wsparciem w ramach Osi 11 oraz zakres i zasady
realizacji wspólnych inicjatyw lokalnych na rzecz ekonomii społecznej oraz
budowania partnerstw na rzecz ekonomii społecznej.
Dodatkowo weryfikowana jest deklaracja, zawarta we wniosku o dofinansowanie,
w której LGD, zobowiąże przyszłych grantobiorców do współpracy z OWES.

Tak/Nie/Do uzupełnienia/Nie
dotyczy

Warunek dotyczy projektów realizowanych w ramach typu 3 „Działania wspierające
rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej (…)” określonego w
SzOOP.
Warunek weryfikowany w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
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LISTA WARUNKÓW UDZIELENIA WSPARCIA
dla wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, na operacje realizowane przez podmioty inne niż
LGD oraz projekty własne LGD
Z Europejskiego Funduszu Społecznego
(oś 11 RPO WK-P Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność)
1. WARUNKI FORMALNE UDZIELENIA WSPARCIA:
Warunek
1.

Wniosek o dofinansowanie projektu został
złożony we właściwym terminie, do
właściwej LGD i w odpowiedzi na właściwe
Ogłoszenie o naborze wniosków.

2.

Czy wniosek został opatrzony wymaganym
w Ogłoszeniu podpisem osoby/osób
upoważnionej/ych wskazanej/ych we
wniosku? W przypadku, gdy podpis jest
nieczytelny, należy opatrzyć go pieczęcią
imienną.
Czy wniosek złożono w egzemplarzu
papierowym zawierającym wszystkie
strony?

3.

4.

Czy wersja papierowa wniosku jest tożsama
z wersją elektroniczną?

5.

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z
załącznikami (jeśli dotyczy) został
wypełniony w języku polskim.

Definicja warunku
Ocenie podlega, czy wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie projektu
w terminie oraz do LGD wskazanej w Ogłoszeniu o naborze wniosków,
w odpowiedzi na właściwe Ogłoszenie o naborze wniosków.
Warunek weryfikowany na podstawie złożonej dokumentacji projektowej.
Ocenie podlega czy wniosek został opatrzony wymaganym w Ogłoszeniu
podpisem osoby/osób upoważnionej/ych wskazanej/ych we wniosku? W
przypadku, gdy podpis jest nieczytelny, wnioskodawca powinien opatrzyć
podpis pieczęcią imienną.
Warunek weryfikowany na podstawie złożonej dokumentacji projektowej.
Ocenie podlega czy wniosek złożono w egzemplarzu papierowym
zawierającym wszystkie strony (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność
z oryginałem zgodnie ze sposobem określonym w Ogłoszeniu)?
Warunek weryfikowany na podstawie złożonej dokumentacji projektowej.
Ocenie podlega czy wersja papierowa wniosku jest tożsama z wersją
elektroniczną, identyczna suma kontrolna na wersji papierowej i
elektronicznej wniosku?
Warunek weryfikowany na podstawie złożonej dokumentacji projektowej.
Ocenie podlega, czy wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami
(jeśli dotyczy) został sporządzony w języku polskim (język urzędowy).

OCENA
Tak/Nie

Tak/Nie/Do uzupełnienia

Tak/Nie/Do uzupełnienia

Tak/Nie

Tak/Nie/Do uzupełnienia

Warunek weryfikowany w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz
załączniki (o ile dotyczy).
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6.

7.

Zadania przewidziane do realizacji i wydatki
przewidziane do poniesienia w ramach
projektu nie podlegają podwójnemu
finansowaniu.

Realizacja projektu jest zgodna z przepisami
art. 65 ust. 6 i art. 125 ust. 3 lit. e) i f)
rozporządzenia 1303/20133.

8.

Wnioskodawca prowadzi biuro projektu na
obszarze województwa kujawskopomorskiego.

9.

Wniosek złożono na właściwym formularzu
określonym w Ogłoszeniu

Ocenie podlega, czy wydatki przewidziane w projekcie w szczególności nie są
objęte wsparciem z innego unijnego funduszu lub instrumentu unijnego, ani
z tego samego funduszu w ramach innego programu.
Warunek weryfikowany w oparciu o oświadczenie stanowiące integralną
część wniosku o dofinansowanie projektu.
Wnioskodawca złożył oświadczenie, że:
− projekt nie został fizycznie zakończony lub w pełni zrealizowany przed
złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu w rozumieniu art. 65
ust. 6 rozporządzenia 1303/2013;
− nie rozpoczął realizacji projektu przed dniem złożenia wniosku o
dofinansowanie projektu albo, że realizując projekt przed dniem
złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, przestrzegał
obowiązujących przepisów prawa dotyczących danego projektu
zgodnie z art. 125 ust. 3 lit. e) rozporządzenia 1303/2013;
− projekt nie obejmuje przedsięwzięć, które zostały objęte lub powinny
zostać objęte procedurą odzyskiwania (w rozumieniu art. 71
rozporządzenia 1303/2013) w następstwie przeniesienia działalności
produkcyjnej poza obszar objęty programem zgodnie z art. 125 ust. 3
lit. f) rozporządzenia 1303/2013.
Warunek weryfikowany w oparciu o oświadczenie stanowiące integralną
część wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocenie podlega, czy w okresie realizacji projektu wnioskodawca prowadzi
biuro projektu na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. W biurze
przechowywana jest pełna oryginalna dokumentacja wdrażanego projektu
(z wyłączeniem dokumentów, których miejsce przechowywania uregulowano
odpowiednimi przepisami powszechnie obowiązującego prawa).
Warunek weryfikowany w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Ocenie podlega, czy wnioskodawca złożył zatwierdzoną wersję wniosku
o dofinansowanie projektu w formie wydruku z generatora wniosków

Tak/Nie

Tak/Nie

Tak/Nie/Do uzupełnienia

Tak/Nie

3

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006
(Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r. s. 320 i nast.)
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o dofinansowanie projektów udostępnionego przez IZ RPO WK-P. Wydruk
wniosku o dofinansowanie projektu zawierający napis „wniosek w wersji
roboczej” nie jest zatwierdzoną wersją wniosku o dofinansowanie projektu.

10.

Okres realizacji projektu jest zgodny z
określonym w Ogłoszeniu.

11.

Zgodność projektu z właściwymi przepisami
prawa krajowego.

12.

Wnioskodawca (i partner/zy – jeśli dotyczy)
jest podmiotem uprawnionym do złożenia
wniosku o dofinansowanie projektu.

Warunek weryfikowany na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocenie podlega czy planowany przez wnioskodawcę okres realizacji projektu
jest zgodny z terminami wskazanymi w Ogłoszeniu.
Warunek weryfikowany na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa
krajowego, tj. czy: wnioskodawca oraz partner/rzy (jeśli dotyczy) nie
podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków
Unii Europejskiej na podstawie:
− art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.),
− art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
− art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r.
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 z późn. zm.)
− jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy
publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych
z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (Dz. U. poz.
1073).
Warunek weryfikowany w oparciu o oświadczenie stanowiące integralną
część wniosku o dofinansowanie projektu oraz na podstawie wniosku o
dofinansowanie projektu
Ocenie podlega czy wnioskodawca (i partner/zy – jeśli dotyczy) są podmiotami
kwalifikującymi się do przyznania wsparcia. Zgodnie z SZOOP o wsparcie
ubiegać się mogą wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie
dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na
podstawie odrębnych przepisów).

Tak/Nie/Do uzupełnienia

Tak/Nie

Tak/Nie
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Warunek weryfikowany na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu.

2. WARUNKI MERYTORYCZNE UDZIELENIA WSPARCIA:
Warunek
Definicja warunku

OCENA

1.

Tak/Nie/Do uzupełnienia

2.

3.

Zgodność z właściwymi zasadami unijnymi.

Zgodność projektu z Regionalnym
Programem Operacyjnym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
oraz ze Szczegółowym Opisem Osi
Priorytetowych RPO WK-P 2014-2020.

W projekcie uwzględniono wskaźniki
adekwatne dla danej formy wsparcia/grupy
docelowej zaplanowanej w projekcie na
podstawie SZOOP RPO WK-P 2014-2020.

Ocenie podlega czy projekt jest zgodny z:
− zasadą równości szans kobiet i mężczyzn w oparciu o standard
minimum, o którym mowa w Wytycznych w zakresie realizacji zasady
równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn
w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.
− zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami;
− zasadą zrównoważonego rozwoju.
Warunek weryfikowany na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocenie podlega czy projekt jest zgodny z Regionalnym Programem
Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz
ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WK-P 2014-2020, w tym w
zakresie:
− zgodności typu projektu z wykazem zawartym w „Typach
projektów” w SZOOP;
− zgodności z limitami określonymi w SZOOP.
− wysokości wkładu własnego tj. czy wkład własny został określony na
minimalnym poziomie;
− zgodności grupy docelowej do typu projektu oraz obszaru realizacji
projektu.
Warunek weryfikowany na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocenie podlega możliwość osiągnięcia w ramach projektu wskaźników
rezultatu i produktu, w tym:
− adekwatność i założona do osiągnięcia wartość wskaźników;
− opis źródeł weryfikacji/ pozyskania danych do pomiaru wskaźników
i częstotliwości pomiaru.

Tak/Nie/Do uzupełnienia

Tak/Nie/Do uzupełnienia
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4.

Adekwatność doboru grupy docelowej w
kontekście wskazanego celu głównego
projektu i właściwego celu szczegółowego
RPO WK-P.

5.

Trafność doboru i opisu zadań
przewidzianych do realizacji w ramach
projektu oraz określonych w
harmonogramie projektu.

6.

Potencjał wnioskodawcy.

Warunek weryfikowany w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Ocenie podlega czy grupa docelowa jest prawidłowa ze względu na cel
główny projektu i właściwy cel szczegółowy, w tym opis:
− istotnych cech uczestników (osób lub podmiotów), którzy zostaną
objęci wsparciem w kontekście zdiagnozowanej sytuacji problemowej,
potrzeb i oczekiwań uczestników projektu w kontekście wsparcia, które
ma być udzielane w ramach projektu, a także barier, na które
napotykają uczestnicy projektu;
− sposobu rekrutacji uczestników projektu w odniesieniu do wskazanych
cech grupy docelowej, w tym kryteriów rekrutacji i kwestii zapewnienia
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
Warunek weryfikowany w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Ocenie podlega opis zadań, tj. :
− opis i adekwatność zaplanowanych zadań w kontekście opisanych
problemów i celu projektu;
− racjonalność harmonogramu realizacji projektu;
− trafność i adekwatność doboru wskaźników (w tym wartości
docelowej), które zostaną osiągnięte w ramach zadań w kontekście
realizacji celu głównego projektu oraz właściwego celu szczegółowego
RPO WK-P, z uwzględnieniem sposobu pomiaru, monitorowania oraz
źródeł ich weryfikacji;
− zgodność przewidzianych w projekcie zadań z celami głównymi i celami
szczegółowymi zawartymi w LSR.
Warunek weryfikowany w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Ocenie podlega potencjał wnioskodawcy, tj. :
− potencjał techniczny, w tym sprzętowy i warunki lokalowe
wnioskodawcy i sposób jego wykorzystania w ramach projektu;
− potencjał kadrowy wnioskodawcy i sposób jego wykorzystania w
ramach projektu (kluczowe osoby, które zostaną zaangażowane do
realizacji projektu oraz ich planowana funkcja w projekcie);

Tak/Nie/Do uzupełnienia

Tak/Nie/Do uzupełnienia

Tak/Nie/Do uzupełnienia
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− potencjał finansowy (w przypadku podmiotów innych niż LGD).

7.

Budżet - niezbędność wydatków do
realizacji zaplanowanych działań.

Warunek weryfikowany w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Ocenie podlega:
1. zgodność z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
2. niezbędność planowanych wydatków w budżecie projektu, w tym:
− czy wynikają one bezpośrednio z opisanych działań oraz przyczyniają
się do osiągnięcia produktów projektu,
− czy nie ujęto wydatków, które wykazano jako potencjał
wnioskodawcy/partnera (chyba że stanowią wkład własny),
3. racjonalność i efektywność planowanych wydatków, w tym:
− czy są adekwatne do zakresu i specyfiki projektu, czasu jego realizacji
oraz planowanych produktów projektu,
− czy są zgodne ze standardami i cenami rynkowymi towarów i usług,
− czy określone w projekcie nakłady finansowe służą osiągnięciu
możliwie najkorzystniejszych efektów realizacji zadań.
4. poprawność sporządzenia budżetu (m.in. koszty pośrednie, crossfinancing, środki trwałe, wkład własny, jednostki miar, błędne wyliczenia).

Tak/Nie/Do uzupełnienia

Ocenie podlega, czy budżet projektu jest adekwatny do założeń projektu i
Ogłoszenia.

8.

9.

W przypadku ubiegania się o udzielenia
wsparcia na operację własną LGD,
spełnienie warunku, o którym mowa w art.
17 ust. 6 ustawy RLKS (Dz. U. z 2018 r. poz.
140).

Projekt zakłada efektywność społeczną
i/lub zatrudnieniową.

Warunek weryfikowany w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Ocenie podlega czy operacja własna LGD może być realizowana, tj. czy
spełnia warunek o którym mowa w art. 17 ust. 6 ustawy RLKS (Dz. U. z 2018
r. poz. 140), tj. nie zgłoszenie się do LGD innego uprawnionego do wsparcia
podmiotu, w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia przez LGD na jej stronie
internetowej informacji o planowanej do realizacji operacji własnej.
Warunek weryfikowany w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu
oraz oświadczenie (o ile dotyczy).
Ocenie podlega czy projekt zakłada efektywność społeczną i/lub
efektywność zatrudnieniową zgodnie z wymogiem wynikającym z
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia

Tak/Nie/Do uzupełnienia
/Nie dotyczy

Tak/Nie/Do
uzupełnienia/Nie dotyczy
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społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego
Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na
lata 2014-2020 i określoną w Ogłoszeniu.

10.

Projekt zakłada współpracę wnioskodawcy
z OWES, który funkcjonuje na obszarze LSR

Warunek weryfikowany w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Ocenie podlegać będzie, czy w projekcie realizowanym w ramach typu nr 3
SzOOP - Działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i
przedsiębiorczości społecznej, zaplanowano współpracę wnioskodawcy z
OWES funkcjonującym na obszarze LSR oraz czy wskazano zakres i zasady
współpracy w celu wspierania zatrudnienia osób objętych wsparciem w
ramach Osi 11 oraz zakres i zasady realizacji wspólnych inicjatyw lokalnych na
rzecz ekonomii społecznej oraz budowania partnerstw na rzecz ekonomii
społecznej.

Tak/Nie/Do
uzupełnienia/Nie dotyczy

Warunek weryfikowany w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
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