Załącznik nr 17 do Wytycznych dla Wnioskodawców
Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia
Programu INTERREG V-A RCz-RP 2014-2020

Tytuł mikroprojektu: ....................................................................................................................
PartnerWiodący/Wnioskodawca.........................................................................
Numer rejestracyjny/ewidencyjny/identyfikacyjny1 mikroprojektu.............................................
Typ projektu .................................................................................................................................
Oś priorytetowa wskazana we wniosku.......................................................................................
WYKAZ KONTROLNY (CHECK-LISTA) DO KONTROLI
KWALIFIKOWALNOŚCI
Nr

Kryteria

Kryteria wspólne dla wszystkich osi priorytetowych

1
2

1.

Wniosek podpisano ważnym podpisem elektronicznym.

2.

Dane
identyfikacyjne
Partnera
Wiodącego/Partnera
Projektu/Wnioskodawcy są poprawne (NIP, regon, nazwa, adres,
itp.).

3.

Czy założenia projektu odpowiadają osi priorytetowej w ramach,
której jest składany.

4.

Partner Wiodący\Partner\Wnioskodawca ma co najmniej jednego
partnera po drugiej stronie granicy i wszyscy partnerzy są
kwalifikowanymi wnioskodawcami Programu.2

5.

Dla projektów typu B i C opisano co najmniej 3 z 4 kryteriów
współpracy/4 kryteria dla projektów typu A - zgodnie z art. 12(4)
Rozporządzenia nr 1299/2013

6.

Miejsce realizacji działań projektu jest zgodne z dokumentacją
programową

7.

Mikroprojekt będzie miał oddziaływanie w obszarze wsparcia

8.

Projekt nie ma negatywnego wpływu na środowisko.

9.

Projekt respektuje równe szanse kobiet/mężczyzn oraz nie zawiera
elementów jakiejkolwiek dyskryminacji.

10.

Wartość dofinansowania projektu z EFRR wynosi max. 85%
całkowitych wydatków kwalifikowalnych po odjęciu przychodów
(np. środków publicznych)/ W przypadku polskiego PW/PP/W

Niepotrzebne skreślić
Nie dotyczy Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej

TAK

NIE
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wartość dofinansowania projektu z budżetu państwa RP wynosi max.
5%
11.

Wydatki projektu wymienione we wniosku nie są w sprzeczności
z zasadami Programu.

12.

Przychody wynikające z projektu zostały uwzględnione bądź nie
występują one w projekcie.

13.

Wskaźniki produktu, ich kwantyfikacja i opis odpowiadają
planowanym działaniom mikroprojektu.

14.

Złożono wszystkie wymagane załączniki i spełniają one wszystkie
określone wymogi.

15.

Obie wersje językowe wniosku w zakresie zawartości treści
merytorycznej nie są rozbieżne (dotyczy mikroprojektu typu A,
a w mikroprojektach typu B lub C są zgodne w wybranych polach
tekstowych, które mają być opisane dwujęzycznie).

16.

Czas trwania mikroprojektu nie wykracza poza dopuszczalne ramy
czasowe.

17.

Dane o podatku VAT w projekcie są wprowadzone prawidłowo (tzn.
Wnioskodawca niebędący płatnikiem VAT dla mikroprojektu
wykazuje, że w kwocie budżetu mieści się VAT i odwrotnie).

18.

Szczegółowy budżet projektu jest kompletny i prawidłowy, (tzn.
obejmuje rzeczywiste, poszczególnie uzasadnione wydatki, nie
zawiera błędów rachunkowych, poszczególne części odpowiadają
danym zawartym w MS2014+; wszystkie wydatki są wprowadzone
w EUR, itp).

19.

PW/PP/W projektu oświadczyli, że posiadają i będą posiadać środki
na prefinansowanie w 100% kosztów mikroprojektu.

20.

Wnioskowana kwota dofinansowania z EFRR w przypadku
mikroprojektu typu A nie jest mniejsza niż 2 000 EUR na Partnera
Wiodącego i 2 000 EUR na Partnera projaktu (w przypadku
większej ilości partnerów kwota ta dotyczy każdego z nich) /
W mikroprojektach typu B i C minimalna kwota dofinansowania nie
jest mniejsza niż 2 000 EUR,

Specyficzne kryteria kwalifikowalności dla OP 2

21.

Wnioskowana kwota dofinansowania z EFRR nie jest większa niż
dopuszczalne maksimum 60 000 EUR/mikroprojekt i max 30 000
EUR/partnera w przypadku projektu typu A lub nie jest większa niż
30 000 EUR/mikroprojekt w przypadku projektu typu B i C.
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22.

Całkowite wydatki kwalifikowalne mikroprojektu nie przekraczają
120 000 EUR w przypadku projektu typu A lub 60 000 EUR
w przypadku projektu typu B i C.

Specyficzne kryteria kwalifikowalności dla OP 3 i OP 4

23.

Wnioskowana kwota dofinansowania z EFRR nie jest większa niż
dopuszczalne maksimum 40 000 EUR/mikroprojekt i max 20 000
EUR/partnera w przypadku projektu typu A lub nie jest większa niż
20 000 EUR/mikroprojekt w przypadku projektu typu B i C.

24.

Całkowite wydatki kwalifikowalne mikroprojektu nie przekraczają
80 000 EUR w przypadku projektu typu A lub 40 000 EUR
w przypadku projektu typu B i C.

Uwaga:
Brak spełnienie któregokolwiek z kryteriów nr 3, 4, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 23 i 24 skutkuje usunięciem
wniosku projektowego z dalszej fazy oceny, natomiast pozostałe kryteria pozwalają na
poprawki/uzupełnienia/modyfikacje.
Komentarz:

Kontrolę przeprowadził (imię, nazwisko, funkcja)

1
2

Miejsce i data

Podpis

