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Nazwa mikroprojektu: ................................................................. 
Wnioskodawca …………………………………………….………………………….. 
Numer ewidencyjny mikroprojektu: .............................................. 

 

KONTROLA KWALIFIKOWALNOŚCI MIKROPROJEKTU 

Nr Kryteria tak nie 

1 

Wnioskodawca jest kwalifikowalnym wnioskodawcą z 
Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia i ma co 
najmniej jednego kwalifikowanego partnera po drugiej 
stronie granicy.  

  

2 
Mikroprojekt będzie miał oddziaływanie w obszarze 
wsparcia. 

  

3 Mikroprojekt nie ma negatywnego wpływu na środowisko.    

4 
Mikrorojekt respektuje równe szanse kobiet/mężczyzn oraz 
zapobiega jakiejkolwiek dyskryminacji.  

  

5 
Czas trwania mikroprojektu nie wykracza poza dopuszczalne 
ramy czasowe (max. 18 m-cy). 

  

6 
Wnioskowana kwota dofinansowania z EFRR  nie jest 
mniejsza niż dopuszczalne minimum  2 000 EUR. 

  

7 
Wnioskowana kwota dofinansowania z EFRR  nie jest 
większa niż dopuszczalne maksimum 30 000 EUR.  

  

8 
Wnioskowana wartość dofinansowania z EFRR nie jest 
większa niż 85%   kwalifikowalnych wydatków wniosku. 

  

9 
Wartość dofinansowania z budżetu państwa dla całego 
mikroprojektu mieści się w granicach określonych dla 
Funduszu Mikroprojektów – max. 10%. 

  

10 
Całkowite wydatki kwalifikowane mikroprojektu nie 
przekraczają 60 000 EUR. 

  

11 
Przychody wynikające z mikroprojektu zostały uwzględnione 
bądź nie występują. 

  

12 
Wskaźniki mikroprojektu i ich wartości odpowiadają 
planowanym działaniom projektu.   

  

13 
Wnioskodawca posiada albo udokumentuje źródła na 
prefinansowanie w 100% kosztów mikroprojektu. 

  

14 

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). 
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15 

Załącznik C „Szczegółowy budżet projektu” jest kompletny i 
prawidłowy, (tzn. obejmuje rzeczywiste, poszczególnie 
uzasadnione wydatki, nie zawiera błędów rachunkowych, 
poszczególne części odpowiadają danym zawartym w 
Benefit7; wszystkie wydatki są wprowadzone w EUR). 

  

 

Kontrolę przeprowadził (imię, nazwisko, funkcja) Miejsce i data Podpis 
1.   

2.   

 


