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LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PO WER

Lp.

Zasady oceny spełniania kryterium
i wymogi wobec wnioskodawcy

Brzmienie ogólnego kryterium

CZY MÓJ WNIOSEK POZWOLI OCENIAJĄCYM
UZNAĆ
KRYTERIUM ZA SPEŁNIONE?
TAK

WERYFIKACJA KOMPLETNOŚCI WNIOSKU O DOFINANSOWANIE
1.

Czy wniosek złożono w terminie wskazanym w
regulaminie konkursu?

Oceniający dokonuje oceny na podstawie
informacji, czy wniosek o dofinansowanie
został złożony w terminie wskazanym w
regulaminie konkursu, podanej na formularzu
wniosku przez IOK albo przekazanej przez IOK
w inny sposób.
Wnioskodawca powinien sprawdzić termin
wskazany w regulaminie konkursu i zachować
go składając wniosek w wymaganej
regulaminem formie.

2.

Czy wniosek wypełniono w języku polskim?

Oceniający sprawdza, czy wniosek nie został
wypełniony w języku obcym.
Wnioskodawca powinien wypełnić wniosek
w języku polskim, mając na uwadze fakt, iż
zgodnie z wprowadzeniem do niniejszej
instrukcji pola opisowe we wniosku o
dofinansowanie powinny być wypełniane
poprzez stosowanie całych wyrazów albo
ewentualnie skrótów powszechnie
obowiązujących w języku polskim, co umożliwi
właściwe zrozumienie zapisów zawartych we
wniosku przez osoby dokonujące oceny.

3.

Czy wniosek złożono w formie wskazanej w

Oceniający dokonuje oceny na podstawie
informacji, czy wniosek złożono w formie

NIE

NIE DOTYCZY

wskazanej w regulaminie konkursu,
przekazanej mu przez IOK.
Wnioskodawca powinien sprawdzić, jakie
wymogi w zakresie formy złożenia wniosku
określono w regulaminie konkursu i złożyć
wniosek we właściwej formie.

regulaminie konkursu?

OGÓLNE KRYTERIA MERYTORYCZNE OCENIANE W SYSTEMIE 0-1
1.

Czy Wnioskodawca zgodnie ze Szczegółowym
Opisem Osi Priorytetowych PO WER jest
podmiotem uprawnionym do ubiegania się o
dofinansowanie
w
ramach
właściwego
Działania/Poddziałania PO WER?

Oceniający dokonuje oceny porównując treść
części II wniosku Wnioskodawca (beneficjent)
oraz zapisy SZOOP PO WER dotyczące danego
Działania/Poddziałania (pole Typ
beneficjenta).
Wnioskodawca powinien upewnić się, czy
jest podmiotem wskazanym w SZOOP PO
WER dla danego Działania/Poddziałania (w
polu Typ beneficjenta).

2.

W przypadku projektu partnerskiego spełnione
zostały wymogi dotyczące
1) wyboru partnerów spoza sektora finansów
publicznych, o których mowa w art. 33 ust. 2-4
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie 20142020 (o ile dotyczy);
2) utworzenia albo zainicjowania partnerstwa w
terminie zgodnym ze Szczegółowym Opisem
Osi Priorytetowych PO WER tj. przed złożeniem
wniosku o dofinansowanie albo przed
rozpoczęciem realizacji projektu, o ile data ta
jest wcześniejsza od daty złożenia wniosku
o dofinansowanie.

Oceniający sprawdza spełnianie
przedmiotowych warunków na podstawie
oświadczenia dotyczącego partnerów, w
tym partnerów ponadnarodowych,
złożonego przez wnioskodawcę w części
VIII. Oświadczenia wniosku o
dofinansowanie oraz dodatkowego
oświadczenia, złożonego przez
poszczególnych partnerów (krajowych)
poprzez podpisanie się przez nich w
odpowiednim miejscu w części VIII.
Oświadczenia wniosku o dofinansowanie.
Złożenie wniosku w systemie SOWA
oznacza potwierdzenie zgodności z
prawdą oświadczeń zawartych w sekcji
VIII wniosku.
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Przed podpisaniem umowy IOK weryfikuje
prawdziwość oświadczeń wnioskodawcy i
partnerów tzn. sprawdza prawidłowość
spełnienia wymogów dotyczących
partnerstwa.
Wnioskodawca będący liderem (partnerem
wiodącym) projektu partnerskiego powinien
zadbać o świadomość partnera, iż złożenie
wniosku w systemie SOWA oznacza
potwierdzenie zgodności z prawdą
oświadczeń zawartych w sekcji VIII wniosku.
3.

Wnioskodawca oraz partnerzy krajowi 1 (o ile
dotyczy), ponoszący wydatki w danym projekcie
z EFS, posiadają łączny obrót za ostatni
zatwierdzony rok obrotowy zgodnie z ustawą z
dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 121 poz.
591 z późń. zm.) (jeśli dotyczy) lub za ostatni
zamknięty i zatwierdzony rok kalendarzowy
równy lub wyższy od łącznych rocznych
wydatków w ocenianym projekcie i innych
projektach realizowanych w ramach EFS, których
stroną umowy o dofinansowanie jest instytucja,
w której dokonywana jest ocena -merytoryczna
wniosku w roku kalendarzowym, w którym
wydatki są najwyższe 2.

Oceniający sprawdza spełnianie kryterium na
podstawie przedstawionych przez
wnioskodawcę informacji potwierdzających
potencjał finansowy jego i ewentualnych
partnerów (o ile budżet projektu uwzględnia
wydatki partnera) odnosząc go do wydatków
wnioskodawcy – na podstawie danych
posiadanych przez IP – dotyczących innych
realizowanych przez wnioskodawcę
projektów.
Wnioskodawca powinien sprawdzić, czy w
części 4.3 wniosku o dofinansowanie
Potencjał wnioskodawcy i partnerów
zawarto informacje potwierdzające
potencjał finansowy jego i ewentualnych

1 W przypadku podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych jako obroty należy rozumieć wartość przychodów (w tym przychodów osiągniętych z tytułu

otrzymanego dofinansowania na realizację projektów) osiągniętych w ostatnim zatwierdzonym roku przez danego wnioskodawcę/ partnera (o ile dotyczy) na dzień składania
wniosku o dofinansowanie. Kryterium nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych. W przypadku realizacji projektów w partnerstwie pomiędzy podmiotem niebędącym
jednostką sektora finansów publicznych oraz jednostką sektora finansów publicznych porównywane są tylko te wydatki i obrót, które dotyczą podmiotu niebędącego jednostką
sektora finansów publicznych. W przypadku projektów, w których udzielane jest wsparcie zwrotne w postaci pożyczek lub poręczeń jako obrót należy rozumieć kwotę kapitału
pożyczkowego i poręczeniowego, jakim dysponowali wnioskodawca/ partnerzy (o ile dotyczy) w poprzednim zamkniętym i zatwierdzonym roku obrotowym.
2 W przypadku gdy projekt trwa dłużej niż jeden rok kalendarzowy należy wartość obrotów odnieść do roku realizacji projektu, w którym wartość planowanych wydatków jest

najwyższa.
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partnerów (o ile budżet projektu uwzględnia
wydatki partnera).
KRYTERIA DOSTĘPU

Lp.

Brzmienie szczegółowego
kryterium

Zasady oceny spełniania kryterium
i wymogi wobec wnioskodawcy

CZY MÓJ WNIOSEK POZWOLI OCENIAJĄCYM
UZNAĆ
KRYTERIUM ZA SPEŁNIONE?
TAK

1.

Wnioskodawcą lub Partnerem (jeśli dotyczy) w ramach
konkursu mogą być Podmioty Ekonomii Społecznej
(zgodnie z definicją z Wytycznych w zakresie realizacji
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego
i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

Oceniający sprawdza spełnianie kryterium na
podstawie informacji w części II wniosku
„Wnioskodawca” oraz pkt 4.4
„Doświadczenie wnioskodawcy i partnerów”
Projekty niespełniające ww. kryterium będą
odrzucane na etapie oceny kryteriów
dostępu.

2.

Okres realizacji projektu nie przekracza 30 miesięcy.

Oceniający sprawdza spełnienie kryterium na
podstawie pkt 1.7 formularza wniosku „Okres
realizacji projektu”.
Projekty, których okres realizacji będzie
przekraczał 30 miesięcy będą odrzucane na
etapie oceny kryterium dostępu.
Projekt, którego realizacja zostałaby
zaplanowana na 30 miesięcy i 1 dzień nie
spełnia kryterium dostępu i jest odrzucany na
etapie oceny merytorycznej.
Wnioskodawca powinien sprawdzić czy
wskazany w pkt 1.7 wniosku okres realizacji
projektu nie przekracza 30 miesięcy.

3.

Maksymalna wartość projektu wynosi 2 000 000,00 zł.

Oceniający sprawdza spełnianie kryterium na

NIE

NIE DOTYCZY
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podstawie części V formularza wniosku
„Budżet projektu”.
Projekt niespełniający tego kryterium zostanie
odrzucony na etapie oceny kryteriów
dostępu.
4.

Wnioskodawca lub partner (jeśli dotyczy) posiada
odpowiedni potencjał do bycia franczyzodawcą
społecznym w tym:


możliwy do przeniesienia, spisania i odtworzenia
model działalności prowadzonej na podstawie
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie
z art. 3 ust. 1 tej ustawy jest to działalność
społecznie użyteczna, prowadzona w sferze zadań
publicznych określonych w art. 4 tej ustawy;



transferowalna wiedza i metody działania;



model działalności możliwy do odtworzenia w innej
lokalizacji, nieuzależniony od specyfiki terenu jego
prowadzenia;



stabilna sytuacja finansowa, w tym minimalny
okres
prowadzenia
działalności
przez
Wnioskodawcę wynosi 3 lata oraz przychody
osiągnięte w ostatnim zamkniętym roku
obrotowym na poziomie min. 300 tyś. zł (w tym
min. 50 % to przychody z działalności gospodarczej
lub odpłatnej działalności pożytku publicznego).
Także w odniesieniu do działalności społecznej

Oceniający sprawdza spełnianie kryterium
na podstawie pkt 4.1 formularza wniosku
„Zadania”.
Wnioskodawca powinien sprawdzić czy
w pkt 4.1 „Zadania” wniosku
o dofinansowanie ujął informacje wymagane
w przedmiotowym kryterium dostępu.
Projekt niespełniający tego kryterium zostanie
odrzucony na etapie oceny kryteriów
dostępu.

5

Wnioskodawca powinien przedstawić wymierne
efekty oraz wykazać, że istnieje potrzeba replikacji
takiej działalności;


zasadność replikacji (uzasadnienie popytowe,
wskazanie występowania potrzeby rynkowej
i społecznej na dany rodzaj działalności);



trwała działalność społeczna i ekonomiczna
(Wnioskodawca w okresie 3 lat od dnia
złożenia wniosku prowadzi w sposób nieprzerwany
działalność ekonomiczną i społeczną).

W przypadku projektu partnerskiego potencjał bycia
franczyzodawcą
musi
być
spełniony
przez
jeden podmiot (Wnioskodawcę lub Partnera).

5.

Wnioskodawca i/lub Partner (jeśli dotyczy) zapewnia
wdrożenie 1 systemu franczyzowego, składającego się
z min. 5 podmiotów (1 franczyzodawca i 4
franczyzobiorców).

Oceniający sprawdza spełnianie kryterium
na podstawie pkt 4.1 formularza wniosku
„Zadania”.
Wnioskodawca powinien sprawdzić czy
w pkt 4.1 „Zadania” wniosku
o dofinansowanie ujął informacje wymagane
w przedmiotowym kryterium dostępu.
Projekt niespełniający tego kryterium zostanie
odrzucony na etapie oceny kryteriów
dostępu.

6.

Wnioskodawca i/lub Partner (jeśli dotyczy) zobowiąże
się do zaproszenia do współpracy Regionalnych
Ośrodków Poli-tyki Społecznej oraz Ośrodków Wsparcia
Ekonomii Społecznej, właściwych ze względu na

Oceniający sprawdza spełnianie kryterium
na podstawie pkt 4.1 formularza wniosku
„Zadania”.
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siedzibę franczyzobiorców (i franczyzodawcy).

Wnioskodawca powinien sprawdzić czy
w pkt 4.1 „Zadania” wniosku
o dofinansowanie ujął informacje wymagane
w przedmiotowym kryterium dostępu.
Projekt niespełniający tego kryterium zostanie
odrzucony na etapie oceny kryteriów
dostępu.

7.

Wnioskodawca i/lub Partner (jeśli dotyczy) zapewni
przygotowanie publikacji/raportu opisującego wdrożony
modelowy system franczyzy społecznej.

Oceniający sprawdza spełnianie kryterium
na podstawie pkt 4.1 formularza wniosku
„Zadania”.
Wnioskodawca powinien sprawdzić czy
w pkt 4.1 „Zadania” wniosku
o dofinansowanie ujął informacje wymagane
w przedmiotowym kryterium dostępu.
Projekt niespełniający tego kryterium zostanie
odrzucony na etapie oceny kryteriów
dostępu.

8.

Wnioskodawca i/lub Partner (jeśli dotyczy) przedstawi
we wniosku o dofinansowanie ramową koncepcję
wspólnego, demokratycznie zarządzanego funduszu
franczyzowego (opisującej co najmniej mechanizmy
zarządzania
funduszem,
sposobu
gromadzenia
i wydatkowania jego środków), który będzie zasilany
z wpłat franczyzobiorców i będzie pozostawał
w dyspozycji
wszystkich
uczestników
systemu
z przeznaczeniem na działania wzmacniające cały
system. Projekt i koncepcja zakładać będzie

Oceniający sprawdza spełnianie kryterium
na podstawie pkt 4.1 formularza wniosku
„Zadania”.
Wnioskodawca powinien sprawdzić czy
w pkt 4.1 „Zadania” wniosku
o dofinansowanie ujął informacje wymagane
w przedmiotowym kryterium dostępu.
Projekt niespełniający tego kryterium zostanie
odrzucony na etapie oceny kryteriów
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dokapitalizowanie funduszu ze środków projektowych
(w wysokości do 15% budżetu projektu). Plan zawiera
koncepcję finansowania funduszu (np. składki na
fundusz zamiast opłat licencyjnych). Przed wdrożeniem,
koncepcja funduszu musi uzyskać akceptację Komitetu
Sterującego. Fundusz będzie zarządzany wspólnie przez
wszystkich uczestników systemu (franczyzodawcę
i franczyzobiorców). Wnioskodawca przedstawi sposób
dywersyfikacji
środków
zasilających
fundusz.
Zaprezentuje również ramową koncepcję funduszu
w ramach
odrębnego
zadania
we
wniosku
o dofinansowanie
z
uwzględnieniem
zapisów
Szczegółowego budżetu projektu.

9.

Wnioskodawca i/lub Partner (jeśli dotyczy) w ramach
projektu zapewnia:




wsparcie eksperckie w trakcie opracowywania
i tworzenia systemu franczyzowego, procedur
prowadzenia
działalności
(np.
tworzenia
podręcznika operacyjnego – księgi franczyzy),
uwzględnienie koncepcji zawierającej także, co
najmniej wdrożenie systemów jakości, wsparcie
w obszarze korzystania z praw własności
przemysłowej i intelektualnej (znaki towarowe,
nazwy handlowe, szyldy, wzory użytkowe
i przemysłowe, prawa autorskie, know-how,
patenty itd.),



uwzględnienie koncepcji wspólnej marki (budowa
nowej lub wzmocnienie istniejącej),



przygotowanie w pierwszym okresie projektu
koncepcji szkoleń, doradztwa, wizyt studyjnych dla

dostępu.

Oceniający sprawdza spełnianie kryterium
na podstawie pkt 4.1 formularza wniosku
„Zadania”.
Wnioskodawca powinien sprawdzić czy
w pkt 4.1 „Zadania” wniosku
o dofinansowanie ujął informacje wymagane
w przedmiotowym kryterium dostępu.
Projekt niespełniający tego kryterium zostanie
odrzucony na etapie oceny kryteriów
dostępu.
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franczyzobiorców.

10.

Wnioskodawca i/lub Partner (jeśli dotyczy) zapewni,
że podmioty wchodzące w skład systemu franczyzowego
będą miały siedzibę co najmniej w 2 województwach.

Oceniający sprawdza spełnianie kryterium
na podstawie pkt 4.1 formularza wniosku
„Zadania”.
Wnioskodawca powinien sprawdzić czy
w pkt 4.1 „Zadania” wniosku
o dofinansowanie ujął informacje wymagane
w przedmiotowym kryterium dostępu.
Projekt niespełniający tego kryterium zostanie
odrzucony na etapie oceny kryteriów
dostępu.

11.

12.

Wnioskodawca i/lub Partner (jeśli dotyczy) zapewni
obsługę (pod względem merytorycznym i technicznym)
Komitetu Sterującego, którego członkami będą: co
najmniej 1 przedstawiciel Wnioskodawcy, przedstawiciel
Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku
Publicznego MRPiPS (jako kluczowy uczestnik),
przedstawiciel ciał opiniodawczo-doradczych ministra
właściwego ds. zabezpieczenia społecznego w zakresie
ekonomii społecznej, przedstawiciele podmiotów
ekonomii społecznej.

Wnioskodawca
lub
Partner
jest
podmiotem
wyodrębnionym pod względem organizacyjnym
i rachunkowym, prowadzącym działalność gospodarczą
zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub
działalność oświatową w rozumieniu art. 83a ust. 1
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, lub
działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy

Oceniający sprawdza spełnianie kryterium
na podstawie pkt 4.1 formularza wniosku
„Zadania”.
Wnioskodawca powinien sprawdzić czy
w pkt 4.1 „Zadania” wniosku
o dofinansowanie ujął informacje wymagane
w przedmiotowym kryterium dostępu.
Projekt niespełniający tego kryterium zostanie
odrzucony na etapie oceny kryteriów
dostępu.
Oceniający sprawdza spełnianie kryterium
na podstawie pkt 4.3 formularza wniosku
„Potencjał wnioskodawcy i partnerów”.
Wnioskodawca powinien sprawdzić czy
w pkt 4.3 „Potencjał wnioskodawcy i
9

z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r.
poz. 406, z późn. zm.), którego model prowadzonej
działalności przeznaczonej do franczyzy dotyczy usług
społecznych świadczonych w społeczności lokalnej
o których mowa w „Wytycznych w zakresie realizacji
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego
i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020”.

13.

Wnioskodawca lub Partner posiada następujące,
dodatnie przepływy finansowe w okresie 3 lat
poprzedzających rok, w którym złożył wniosek
o dofinansowanie:

partnerów” wniosku
o dofinansowanie ujął informacje wymagane
w przedmiotowym kryterium dostępu.
Projekt niespełniający tego kryterium zostanie
odrzucony na etapie oceny kryteriów
dostępu.

Oceniający sprawdza spełnianie kryterium
na podstawie pkt 4.3 formularza wniosku
„Potencjał wnioskodawcy i partnerów”.
Wnioskodawca powinien sprawdzić czy
w pkt 4.3 „Potencjał wnioskodawcy i
partnerów” wniosku
o dofinansowanie ujął informacje wymagane
w przedmiotowym kryterium dostępu.



nakłady inwestycyjne;



przychody;



podatek dochodowy;



kapitał obrotowy;



zaciągnięte pożyczki, w tym wartość wpłat pożyczek
(o ile dotyczy).

Projekt niespełniający tego kryterium zostanie
odrzucony na etapie oceny kryteriów
dostępu.
dodatnie

W przypadku projektu partnerskiego
przepływy finansowe muszą być spełnione przez jeden
podmiot (Wnioskodawcę lub Partnera).
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