Załącznik nr 11 do Wytycznych dla Wnioskodawców
Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Nazwa mikroprojektu: ........................................................
Wnioskodawca ………………………………………………………………..
Numer ewidencyjny mikroprojektu: ........................................
KONTROLA WYMOGÓW FORMALNYCH MIKROPROJEKTU
Nr

Kryteria

tak

O/N*

1

Wniosek o dofinansowanie został złożony za pośrednictwem
Benefit7 dla Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia.

2

Wniosek został złożony w wymaganej liczbie egzemplarzy
- 1 oryginał + 2 kopie potwierdzone za zgodność

O

3

Wydruk wniosku podpisany jest przez przedstawiciela statutowego
Wnioskodawcy oraz przez przedstawiciela statutowego Partnera
mikroprojektu

O

4

Wniosek
elektroniczny
jest
zapisany
i czy posiada unikalny numer/kod ewidencyjny

O

5

Wszystkie wymagane załączniki wymienione we wniosku są złożone zgodnie
z wykazem załączników we wniosku w szczególności:

O

5a

Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, Ewidencji Działalności
Gospodarczej, Rejestru Stowarzyszeń, Fundacji lub innego dokumentu tej
rangi nie starszy niż 3 m-ce (niniejszy załącznik nie dotyczy jednostek
samorządu terytorialnego i innych jednostek sektora finansów publicznych
(np. szkół publicznych, miejskich ośrodków kultury itd.) chyba, że prowadzą
działalność gospodarczą)

O/N

5b

Statut (nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych)

O/N

5c

Bilans za ostatni rok (potwierdzony przez głównego księgowego lub biegłego
rewidenta) zgodnie z przepisami o rachunkowości, w przypadku jednostek
samorządu terytorialnego opinia składu orzekającego RIO o sprawozdaniu
z wykonywania budżetu za rok poprzedni)

O/N

5d

Rachunek zysków i strat (przynajmniej za ostatni rok (potwierdzony jak
wyżej) – nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego)

O/N

5e

Dokument upoważniający osobę, która podpisuje wniosek o dofinansowanie,
do reprezentowania podmiotu lub oświadczenia w przypadku, gdy
upoważnienie do reprezentowania podmiotu nie wynika z dokumentu
dotyczącego osobowości prawnej

N

5f

Załącznik A do Wniosku – „Oświadczenie wnioskodawcy do wniosku
o dofinansowanie”

O

5g

Załącznik B do Wniosku – „Źródła i doświadczenia wnioskodawcy”

O

5h

Załącznik C do Wniosku – „Szczegółowy budżet projektu”

O

Wersja nr 4

w

wersji

aplikacji

nie

ostatecznej

O
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6

5i

Załącznik D do Wniosku – „Streszczenie projektu w języku czeskim”

O

5j

Załącznik E do Wniosku – „Oświadczenia o reprezentowaniu
Wnioskodawcy/beneficjenta przez jednostkę organizacyjną”

N

5k

Załącznik F do Wniosku – „Porozumienie o współpracy”

N

5l

Wykaz obowiązkowych zaświadczeń, oświadczeń i raportów, które
świadczącą o tym, że realizowany projekt nie ma negatywnego wpływu na
środowisko

N

5m

Załączniki do projektów budowlanych

N

5n

Załącznik G - „Wykaz rachunków bankowych”

O/N

5o

Załącznik H – „Tabela do realnej kalkulacji dochodów w mikroprojekcie” –
dotyczy projektów, w których przedstawiono dochód w części „K” wniosku

O/N

O

Obowiązkowe załączniki „C” i „D” są załączone w wersji elektronicznej

* O – obowiązkowe; N - nieobowiązkowe

Kontrolę przeprowadził (imię, nazwisko, funkcja)
1.
2.

Wersja nr 4

Miejsce i data

Podpis

