
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Załącznik Nr 5 do Regulaminu 

Konkursu Nr 1/2012 w ramach 

projektu „Pomocna dłoń 

pod bezpiecznym dachem” 

współfinansowanego w ramach 

Szwajcarsko-Polskiego 

Programu Współpracy 

 

Kryteria formalne wyboru projektów  

w ramach Konkursu nr 1/2012 

 

Kryterium formalne Wyjaśnienie kryterium formalnego 

Konsekwencje 

niespełnienia kryterium 

formalnego 

Wniosek został złożony 

we właściwej instytucji 

Wniosek został złożony 

w instytucji wskazanej w ogłoszeniu 

o konkursie oraz w trybie określonym 

w dokumentacji konkursowej.   

Niewłaściwe wskazanie instytucji 

właściwej do przyjmowania wniosku jest 

przyczyną odrzucenia. 

IR w dokumentacji konkursowej 

(ogłoszeniu o konkursie), wskazuje 

miejsce i termin złożenia wniosków 

o dofinansowanie realizacji projektu.  

Odrzucenie wniosku 

Wniosek został złożony 

w terminie wskazanym 

przez instytucję 

prowadzącą 

nabór projektów 

Wniosek powinien zostać złożony lub 

wpłynąć do IR w terminie określonym 

w ogłoszeniu o konkursie (oraz 

w dokumentacji konkursowej). 

Wniosek musi być złożony pomiędzy datą 

początkową i końcową konkursu 

w godzinach przyjmowania wniosków, 

które IR wskazuje w dokumentacji 

konkursowej (jak również w ogłoszeniu 

o konkursie). 

Odrzucenie wniosku 

Wniosek został 

wypełniony   

Wszystkie wymagane pola wniosku 

powinny zostać wypełnione w języku 

Skierowanie wniosku do 

korekty 



 

 

 
 

 

 

 

 
 

w języku polskim polskim. Wymóg ten dotyczy również 

obowiązkowych załączników do wniosku.  

Jednocześnie poszczególne pola wniosku 

powinny być wypełniane w sposób 

umożliwiający ich jednoznaczną 

interpretację. Np. nadmierne używanie 

skrótów może utrudnić osobie 

sprawdzającej prawidłową interpretację 

zapisów wniosku. 

Wniosek został 

wypełniony w sposób 

kompletny 

i został sporządzony 

i złożony zgodnie  

z obowiązującą 

instrukcją wypełniania 

wniosku 

o dofinansowanie 

(i właściwą 

dokumentacją 

konkursową) 

1.Dokument opatrzony wymaganą 

(wymaganymi) w dokumentacji 

konkursowej pieczęcią (pieczęciami) oraz 

czytelnym podpisem osoby upoważnionej; 

2. Podpisanie wniosku przez osobę 

uprawnioną do reprezentowania 

Wnioskodawcy; 

3. Kontrasygnata skarbnika lub głównego 

księgowego; 

4.Złożenie wniosku w dwóch 

egzemplarzach papierowych (oryginał + 

kopia poświadczona za zgodność 

z oryginałem zgodnie ze sposobem 

określonym w dokumentacji konkursowej 

albo 2 oryginały) oraz w wersji 

elektronicznej; 

5. Złożenie wraz z wnioskiem:  

 dwóch egzemplarzy wymaganych 

załączników (oryginał + kopia 

poświadczona za zgodność 

z oryginałem zgodnie ze sposobem 

określonym w dokumentacji 

konkursowej, albo dwóch kopii 

poświadczonych za zgodność z 

oryginałem zgodnie ze sposobem 

określonym w dokumentacji 

konkursowej): 

 dokumentu potwierdzającego sytuację 

finansową wnioskodawcy  

(a także partnerów projektu -  

w przypadku projektu partnerskiego). 

Skierowanie wniosku do 

uzupełnienia 



 

 

 
 

 

 

 

 
 

Wymogi w zakresie rodzaju dokumentów 

będą określone w dokumentacji 

konkursowej; 

6. Dająca się odczytać wersja 

elektroniczna wniosku.  

7. Typ nośnika danych, na którym 

zapisano wersję elektroniczną, jest zgodny 

z wymaganiami określonymi w 

dokumentacji konkursowej; 

8. Kompletność dokumentów co do jednej 

strony w każdym egzemplarzu wniosku. 

Okres realizacji 

projektu jest 

zgodny 

z zasadami 

realizacji programu 

Każdy projekt współfinansowany z SPPW 

musi mieścić się w 

granicach okresu kwalifikowalności 

wydatków, określonych w dokumentacji 

konkursowej 

Odrzucenie wniosku 

Montaż finansowy 

projektu odwzorowuje 

proporcje określone 

w dokumentacji 

konkursowej 

Udział środków własnych w strukturze 

budżetu powinien być zbieżny 

z odpowiednią proporcją określoną 

w dokumentacji konkursowej (min 15% 

kwalifikowanej wartości projektu).  

Odrzucenie wniosku 

Wartość 

dofinansowania 

określono poniżej kwoty 

minimum 

sprecyzowanej 

w dokumentacji 

konkursowej; 

Kwota dofinansowania nie przekracza 

kwotę minimum jaka została określona 

w odniesieniu do pojedynczego wniosku 

o dofinansowanie w wysokości 1 mln zł.  

Odrzucenie wniosku 

Wartość  

dofinansowania 

powyżej wartości 

maximum określonej 

w dokumentacji 

konkursowej; 

Wnioskowana kwota dofinansowania nie 

może przekraczać kwoty 3 mln zł .  
Odrzucenie wniosku 

Wartość 

dofinansowania 

wszystkich projektów 

złożonych przez tego 

Suma wnioskowanych kwot 

dofinansowania wszystkich wniosków 

o dofinansowanie złożonych przez danego 

Wnioskodawcę nie może przekraczać 

Odrzucenie wniosku 



 

 

 
 

 

 

 

 
 

samego Wnioskodawcę 

powyżej kwoty 

określonej  

w dokumentacji 

konkursowej 

kwoty 5 mln zł jako łącznej kwoty 

dofinansowania ze środków Szwajcarsko 

– Polskiego Programu Współpracy  

Maksymalna liczba 

wniosków 

o dofinansowanie 

złożonych przez jeden 

podmiot uprawniony do 

ubiegania się 

o dofinansowanie 

Każdy podmiot uprawniony do ubiegania 

się o dofinansowanie może złożyć 

maksymalnie 2 wnioski do 

dofinansowanie.  

Odrzucenie wszystkich 

wniosków, w sytuacji gdy 

w odpowiedzi na 

ogłoszony konkurs 

podmiot uprawniony 

przedłoży więcej niż dwa 

wnioski o dofinansowanie.  

Niekwalifikowany rodzaj 

instytucji aplikującej  

o wsparcie (np. 

placówka nie działająca 

w trybie całodobowym); 

Wnioskodawca musi przynależeć do tej 

kategorii podmiotów, która – zgodnie  

z treścią dokumentacji konkursowej – 

została zdefiniowana jako podmiot 

uprawniony do ubiegania się 

o dofinansowanie.  

Odrzucenie wniosku 

Obszar realizacji 

wykracza poza 

województwo 

Małopolskie (decyduje 

lokalizacja placówki); 

Obszar realizacji projektu powinien 

zawierać się w granicach 

administracyjnych województwa 

małopolskiego.  

Odrzucenie wniosku 

Niekwalifikowany 

przedmiot projektu  

Formy wsparcia (rodzaje działań 

inwestycyjnych i szkoleniowych) opisane 

we wniosku o dofinansowanie powinny 

być zbieżne z założeniami programowymi 

SPPW i projektu Pomocna dłoń 

pod bezpiecznym dachem. 

Odrzucenie wniosku 

Przedstawienie 

oświadczenia w 

sprawie zgodności 

działań realizowanych 

w ramach projektu z 

regułami określonymi w 

ustawie Prawo 

Zamówień Publicznych  

Dostawy, usługi i roboty budowlane 

powinny być realizowane w sposób 

zgodny z regułami określonymi w ustawie 

Prawo Zamówień Publicznych. Weryfikacji 

formalnej podlegać będzie oświadczenie 

wnioskodawcy o stosowaniu stosownych 

regulacji z zakresu zamówień publicznych 

w trakcie realizacji projektu.  

Skierowanie wniosku do 

uzupełnienia 

  



 

 

 
 

 

 

 

 
 

Przedstawienie 

oświadczenia w 

sprawie zgodności 

działań realizowanych 

w ramach projektu 

z regułami dotyczącymi 

pomocy publicznej 

Wsparcie kierowane do jednostek 

prowadzących działalność gospodarczą 

powinno być zgodne z krajowymi regułami 

pomocy publicznej.  

Skierowanie wniosku do 

uzupełnienia 

Ocena zgodności 

programu 

z dokumentami 

programowymi (w tym 

opisem obszaru dla 

Celu 2 w ramach 

obszaru tematycznego 

„Ochrona zdrowia”) i 

zasadami Szwajcarsko-

Polskiego Programu 

Współpracy 

Ocena polega na sprawdzeniu czy projekt 

został przygotowany zgodnie 

z dokumentami programowymi (w tym 

opisem obszaru dla Celu 2 w ramach 

obszaru tematycznego „Ochrona zdrowia”) 

i zasadami Szwajcarsko-Polskiego 

Programu Współpracy (TAK / NIE) 

 

Odpowiedź „NIE” 

eliminuje projekt z dalszej 

oceny gdyż projekt nie 

może być sprzeczny 

z dokumentami 

programowymi SPPW.  

Zgodność z 

prawodawstwem w tym 

w zakresie pomocy 

publicznej 

W toku oceny będzie sprawdzane 

czy program jest zgodny 

z prawodawstwem krajowym. (TAK / NIE) 

Odpowiedź „NIE” 

eliminuje projekt z dalszej 

oceny gdyż projekt nie 

może być sprzeczny 

z obowiązującym 

prawodawstwem. 

 

 


