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Załącznik nr 4. Warunki formalne

Lp.

Obszar
weryfikacji

Opis

Metoda
weryfikacji

Możliwy
wynik
weryfikacji

Wymagany
wynik
weryfikacji

I etap
W przypadku stwierdzenia, że warunek określony poniżej w I etapie oceny nie jest spełniony, wniosek jest pozostawiany bez rozpatrzenia i nie
będzie miała zastosowania procedura uzupełnień i poprawek.
1

Wnioskodawca
nie jest
podmiotem
wykluczonym na
podstawie art.
207 ustawy z 27
sierpnia 2009 r.
o finansach
publicznych ani
na podstawie
art. 6b ust. 3 pkt

Sprawdzeniu podlega, czy wnioskodawca nie znajduje się w rejestrze
podmiotów wykluczonych na podstawie art. 207 ustawy z 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz, czy nie naruszył w
sposób istotny umowy zawartej z PARP (art. 6b ust.3 pkt 3 lit. c
ustawy o PARP)).

Weryfikacja na
podstawie
informacji
otrzymanej z
Ministerstwa
Finansów nt.
podmiotów
wykluczonych na
podstawie art.
207 ustawy z 27
sierpnia 2009 r. o

Tak/Nie

Tak
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Lp.

Obszar
weryfikacji

Opis

3 lit. c ustawy o
PARP

Metoda
weryfikacji

Możliwy
wynik
weryfikacji

Wymagany
wynik
weryfikacji

Tak/ Nie

Tak

Tak/ Nie

Tak

finansach
publicznych oraz
danych PARP.

II etap
1

2

Wnioskodawca
złożył
maksymalnie
jeden wniosek w
konkursie.

Sprawdzeniu podlega, czy wnioskodawca złożył tylko jeden wniosek
w konkursie. Jeśli Wnioskodawca złożył więcej niż 1 wniosek o
wsparcie, PARP wzywa wnioskodawcę do wycofania pozostałych
wniosków. Wnioskodawca powinien wycofać pozostałe wnioski
(wniosek) w terminie 7 dni od dnia wysłania przez PARP informacji o
wezwaniu. W przypadku braku wycofania pozostałych wniosków
(wniosku) ocenie będzie podlegał wniosek złożony jako pierwszy.
Pozostałe wnioski zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
Kwalifikowalność Sprawdzeniu podlega, czy:
wnioskodawcy w
1. Wnioskodawca jest przedsiębiorcą i prowadzi działalność
ramach danego
gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
schematu
potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.
W przypadku przedsiębiorców zarejestrowanych w
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
co najmniej jeden adres wykonywania działalności
gospodarczej znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.

Weryfikacja na
podstawie
wniosku i
załączników
złożonych w
Generatorze
Wniosków
Weryfikacja na
podstawie
danych z wniosku
(w tym
oświadczeń
złożonych przez
Wnioskodawcę) i
odpowiednich
rejestrów.
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Lp.

Obszar
weryfikacji

Opis

Metoda
weryfikacji

W przypadku przedsiębiorców zarejestrowanych w
Krajowym Rejestrze Sądowym adres siedziby lub co najmniej
jednego oddziału znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
W przypadku schematu małych grantów dla
przedsiębiorczych kobiet dodatkowo sprawdzeniu podlega,
czy wnioskodawca:
1) jest kobietą prowadzącą działalność gospodarczą albo
2) jest przedsiębiorcą, w którym kobieta jest
wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania
spółki, albo
3) jest przedsiębiorcą, w którym kobieta jest
wspólnikiem i członkiem organu zarządzającego albo
akcjonariuszem i członkiem organu zarządzającego.
2. Wnioskodawca jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub
Weryfikacja na
średnim przedsiębiorcą w rozumieniu załącznika I do
podstawie
rozporządzenia 651/2014.
danych z wniosku
(w tym
oświadczeń
złożonych przez
Wnioskodawcę).

Możliwy
wynik
weryfikacji

Wymagany
wynik
weryfikacji

Tak/ Nie

Tak
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Lp.

Obszar
weryfikacji

Opis

3. Wnioskodawca ma zamknięty przynajmniej jeden rok
obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy (nie dotyczy
schematu małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet).

4. Wnioskodawca przynajmniej w jednym zamkniętym roku
obrotowym (trwającym przynajmniej 12 miesięcy) w okresie
3 lat poprzedzających rok, w którym złożył wniosek o
udzielenie wsparcia w konkursie, osiągnął przychody ze
sprzedaży nie mniejsze niż:
1) 140 tys. EUR (dotyczy schematu technologie
przyjazne środowisku)
2) 20 tys. EUR (dotyczy schematu innowacje w obszarze
wód śródlądowych lub morskich oraz technologie
poprawiające jakość życia);
3) nie dotyczy schematu małych grantów dla
przedsiębiorczych kobiet.
5. Wnioskodawca, zgodnie z art. 14 ust. 16 rozporządzenia
651/2014, nie dokonał przeniesienia (zgodnie z definicją
określoną w art. 2 pkt 61a tego rozporządzenia) do zakładu,
w którym ma zostać dokonana inwestycja początkowa,

Metoda
weryfikacji
Weryfikacja na
podstawie
danych z wniosku
(w tym
oświadczeń
złożonych przez
Wnioskodawcę).
Weryfikacja na
podstawie
danych z wniosku
(w tym
oświadczeń
złożonych przez
Wnioskodawcę.

Weryfikacja na
podstawie
danych z wniosku
(w tym

Możliwy
wynik
weryfikacji

Wymagany
wynik
weryfikacji

Tak/ Nie

Tak

Tak/ Nie

Tak

Tak/ Nie

Tak
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Lp.

3

Obszar
weryfikacji

Kompletność
wniosku

Opis

której dotyczy wniosek, w ciągu dwóch lat poprzedzających
złożenie wniosku, oraz zobowiązuje się, że nie dokona
takiego przeniesienia przez okres dwóch lat od zakończenia
inwestycji początkowej, której dotyczy wniosek.
6. Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z możliwości
uzyskania wsparcia tj.:
1) w odniesieniu do Wnioskodawcy nie zachodzą
przesłanki określone w:
a) art. 211 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych,
b) art. 6b ust. 3 pkt 1-4, z wyłączeniem pkt 3 lit. c,
ustawy o PARP;
2) wnioskodawca nie znajduje się w trudnej sytuacji w
rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia 651/2014;
3) na wnioskodawcy nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy
wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką
pomoc przyznaną przez Rzeczpospolitą Polską za
niezgodną z prawem oraz rynkiem wewnętrznym.
Sprawdzeniu podlega, czy wszystkie wymagane pola we wniosku
zostały wypełnione. Wniosek zawiera wszystkie wymagane
załączniki, które zostały sporządzone na właściwym wzorze (jeśli
dotyczy), są kompletne i czytelne.

Metoda
weryfikacji

Możliwy
wynik
weryfikacji

Wymagany
wynik
weryfikacji

Tak/ Nie

Tak

Tak/ Nie

Tak

oświadczeń
złożonych przez
Wnioskodawcę).
Weryfikacja na
podstawie
danych z wniosku
(w tym
oświadczeń
złożonych przez
Wnioskodawcę).

Weryfikacja na
podstawie
wniosku i
załączników
złożonych w

6

Lp.

Obszar
weryfikacji

Opis

Metoda
weryfikacji

Możliwy
wynik
weryfikacji

Wymagany
wynik
weryfikacji

Tak/ Nie

Tak

Generatorze
Wniosków
4

Wniosek
sporządzony we
właściwych
językach

1. Sprawdzeniu podlega, czy wniosek:
 został przygotowany w języku polskim (dotyczy
projektów, w których nie występuje partner) albo
 został przygotowany w języku polskim i języku angielskim
(dotyczy projektów partnerskich).
2. Sprawdzeniu podlega, czy załączniki do wniosku
przygotowane zgodnie ze wzorami stanowiącymi załącznik 7
i 8 (jeśli dotyczy) do ogłoszenia, zostały przygotowane w
języku polskim.
3. Sprawdzeniu podlega, czy projekt umowy partnerstwa został
przygotowany w języku polskim i języku angielskim.

Weryfikacja na
podstawie
wniosku i
załączników
złożonych w
Generatorze
Wniosków

