Cel szczegółowy 5: Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e-usług publicznych
Działanie 3.3. E-pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub
gospodarczych
KRYTERIA FORMALNE

Lp.

Nazwa kryterium

Opis kryterium

Typ kryterium
(dotyczy
projektu czy
wnioskodawcy)

Skala
oceny

0-1

1. Złożenie wniosku o
dofinansowanie w
odpowiedniej formie

Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie na odpowiednim formularzu i w
formie elektronicznej lub papierowej, określonych w regulaminie konkursu.

wnioskodawca

2. Wniosek został złożony we
właściwej instytucji

Wniosek o dofinansowanie złożono do instytucji wskazanej w ogłoszeniu konkursu (w
sposób opisany w Regulaminie przeprowadzania konkursu). Złożenie wniosku do
niewłaściwej instytucji skutkuje jego odrzuceniem bez możliwości poprawy
uchybienia.

wnioskodawca

3. Kompletność dokumentacji
wymaganej na etapie
aplikowania

Wnioskodawca złożył kompletny wniosek o dofinansowanie wraz z kompletem
wymaganych załączników.

wnioskodawca

4. Kwalifikowalność
wnioskodawcy/partnerów

Wnioskodawca (i partnerzy – jeśli dotyczy) są podmiotami kwalifikującymi się do
wsparcia w ramach działania, zgodnie z Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa
na lata 2014-2020 oraz Szczegółowym opisem osi priorytetowych Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

wnioskodawca

5. Niepodleganie wykluczeniu
z możliwości otrzymania
dofinansowania ze środków
Unii Europejskiej

Wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z możliwości
otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na podstawie:

wnioskodawca





art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst
jednolity: Dz.U. 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. 2012 r. 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 (tekst jednolity:

1

(0-1)

0-1

0-1

0-1

0-1

Dz.U. 2012 r. poz. 768 ze zm.).
6. Wpisywanie się projektu we
właściwe działanie/ typ
projektu POPC

Projekt wpisuje się we właściwe działanie/ typ projektu, zgodnie ze Szczegółowym
opisem osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 20142020.

projekt

7. Miejsce realizacji projektu

Projekt jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

projekt

8. Zgodność z okresem
kwalifikowania wydatków w
POPC

Realizacja projektu mieści się w ramach czasowych POPC, określonych datami od 1
stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2023 r.

projekt

9. Prawidłowość określenia
kwoty wsparcia

Wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów
obowiązującymi dla danego działania/ typu projektu, określonymi w Szczegółowym
opisie osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 20142020.

projekt

10. Kwalifikowalność wydatków

Wydatki wskazane w projekcie wpisują się w rodzaje wydatków dopuszczalnych
zgodnie z Krajowymi wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności w okresie programowania 2014-2020 i
Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w Programie Operacyjnym Polska
Cyfrowa na lata 2014-2020 lub z projektami tych wytycznych.

projekt

11. Zgodność z przepisami art.
65 ust. 6 i art. 125 ust. 3 lit.
e) i f) Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 1303/2013 z
dnia 17 grudnia 2013 r.

Wnioskodawca złożył oświadczenie, że:

projekt






12. Zgodność z zasadami
horyzontalnymi

0-1

0-1
0-1

0-1

0-1

0-1

projekt nie został zakończony w rozumieniu art. 65 ust. 6,
nie rozpoczął realizacji projektu przed dniem złożenia wniosku o
dofinansowanie albo że realizując projekt przed dniem złożenia wniosku,
przestrzegał obowiązujących przepisów prawa dotyczących danej operacji
(art. 125 ust. 3 lit. e),
projekt nie obejmuje przedsięwzięć będących częścią operacji, które zostały
objęte lub powinny były zostać objęte procedurą odzyskiwania zgodnie z art.
71 (trwałość operacji)
w następstwie przeniesienia działalności produkcyjnej poza obszar objęty
programem.

W ramach kryterium wnioskodawca powinien wykazać pozytywny lub neutralny
wpływ projektu na zasady horyzontalne UE:
 promowanie równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji, zgodnie z
art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z
dnia 17 grudnia 2013 r.,

2

projekt

0-1



13. Projekt został
zidentyfikowany jako
projekt pozakonkursowy
1
4
.

Wkład własny w projekcie

zrównoważony rozwój (w szczególności należy wskazać i uzasadnić, czy projekt
będzie wymagał oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.).

Do dofinansowania może zostać dopuszczony wyłącznie projekt, który znajduje się w
wykazie stanowiącym załącznik do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych POPC

projekt

Wnioskodawca przedstawił sposób zapewnienia wkładu własnego w projekcie. Wkład
własny może pochodzić od grantobiorców wybranych przez beneficjenta projektu
grantowego.

projekt
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