
L.p. Nazwa kryterium Opis Kryterium 

1 Wniosek złożony w 
terminie. 

Termin składania wniosków, w przypadku projektów konkursowych podany jest w 
ogłoszeniu o naborze wniosków. 

2 Wniosek sporządzono na 
obowiązującym 
formularzu. 

Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych MRR, do których 
odwołanie zawiera się w ogłoszeniu o naborze wniosków. 

3 Wniosek wypełniony jest 
w języku polskim. 

Informacje w treści wniosku spełniają wymogi ustawy z dnia 7 października 1999 r. 
o języku polskim. 
Tytuł i opis projektu w jasny i nie budzący wątpliwości sposób powinien obrazować 
faktyczne zadanie lub realizację pewnego etapu większego przedsięwzięcia, które 
zostanie w określonych ramach zrealizowane. 

4 Zgodność okresu realizacji 
z okresem programowym. 

Zgodnie z zasadą n+2 realizacja projektu musi zakończyć się przed końcem 2015 
roku. 

5 Kompletność wniosku. - wymagana liczba egzemplarzy wniosku, 
- wniosek zawiera wszystkie strony, 
- wszystkie wymagane pola we wniosku zostały uzupełnione, 
- wniosek zawiera poprawne wyliczenia arytmetyczne, 
- wersje papierowe i elektroniczna wniosku są tożsame, 
- wniosek jest podpisany przez osobę upoważnioną, 
- wniosek opatrzony jest pieczęcią wnioskodawcy, 

6 Wniosek posiada komplet 
załączników. 

Zakres wymaganych załączników projektów konkursowych zawarty jest w 
ogłoszeniu o naborze wniosków. 
Załączniki do wniosku są waŜne i zgodne z odpowiednimi polskimi oraz unijnymi 
przepisami szczególnie jeśli chodzi o przepisy o ochronie środowiska, przepisy 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

7 Zgodność z Programem 
Operacyjnym 
Infrastruktura i Środowisko 
oraz „Szczegółowym 
opisem priorytetów 
POIiŚ”. 

- Zgodność projektu z celami Programu 
- Kwalifikowalność projektu 
- Typ beneficjenta 
- Zachowanie pułapu maksymalnego poziomu dofinansowania, 
- Spełnienie warunku minimalnej/maksymalnej wartości projektu , 
- Miejsce realizacji projektu zgodne z opisem działania, 

Beneficjenci objęci projektem są uprawnieni do ubiegania się o przyznanie 
dofinansowania w zakresie określonym we wniosku 

8 Wnioskodawca nie 
podlega wykluczeniu z 
ubiegania się o 
dofinansowanie. 

Na podstawie art.211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. 

  

9 Projekt kwalifikuje się do 
objęcia pomocą publiczną 

Dopuszczalność wnioskowanej pomocy de minimis analizowana będzie pod kątem 
jej zgodności z warunkami określonymi w programie pomocowym opracowanym 
na podstawie rozporządzenia Komisji nr 1998/2006 r.  
z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de 
minimis (Dz. Urz. UE L 379, str. 5). 

10 Wnioskodawca uzyskał 
certyfikat środowiskowy 
lub eko-znak 

Certyfikaty ISO 14001, EMAS oraz certyfikowane eko-znaki przyznawane w 
oparciu o ekologiczne kryteria atestacji 

  

11 Gotowość organizacyjno-
instytucjonalna projektu w 
obszarze zawierania 
umów. 

Czy beneficjent posiada procedury (tryb postępowania) w obszarze zawierania 
umów dla zadań objętych projektem (w przypadku umów zawieranych zgodnie z 
ustawą Prawo zamówień publicznych zgodność z zasadami obowiązującymi w 
ramach PO IiŚ jest zapewniona przez działanie zgodnie z tą ustawą.  
W przypadku umów do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień 
publicznych Beneficjent powinien przedstawić wewnętrzne procedury 
uwzględniające zasady zawierania umów określone w Wytycznych do 
kwalifikowania wydatków  
w ramach PO IiŚ). 
Kryterium spełnione jest w przypadku, gdy Beneficjent przedstawi procedury 
wymagane zgodnie z kryterium, które są zgodne z zasadami obowiązującymi w 
PO IiŚ. 
W przypadku projektów zakończonych przed przedłożeniem wniosku o 
dofinansowanie, należy przedstawić procedury zgodnie z którymi beneficjent 
zawierał umowy dla zadań objętych projektem. 

 


