
 
 

 

Załącznik nr 6 – Lista sprawdzająca wniosek 
 
 
 
 
 

 
 
Lista sprawdzająca 
1) Czy wniosek jest kierowany  do właściwej instytucji, tj. WUP w Białymstoku? 

2) Czy wniosek wypełniono w języku polskim? 

3) Czy wniosek jest kompletny, został sporządzony i złoŜony zgodnie  

z obowiązującą instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie i dokumentacją 

konkursową), w tym m.in.: 

a) Czy wniosek został podpisany i opieczętowany zgodnie z wymogami określonymi w pkt 

IV. 1 dokumentacji konkursowej? 

b)  Czy wniosek został podpisany w części V przez osobę (osoby) wskazaną (wskazane) w 

pkt. 2.6 wniosku? 

c) Czy wniosek jest składany w dwóch egzemplarzach papierowych (oryginał + kopia 

poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie ze sposobem określonym w 

dokumentacji konkursowej (patrz pkt IV.1) albo dwa oryginały) oraz wersji elektronicznej 

(plik XML)? 

d) Czy wraz z wnioskiem o dofinansowanie składane są 2 egzemplarze wymaganych 

załączników (oryginał + kopia poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie ze 

sposobem określonym w dokumentacji konkursowej albo 2 kopie poświadczone za 

zgodność z oryginałem zgodnie ze sposobem określonym w dokumentacji konkursowej – 

patrz pkt IV.2.1)? 

e) Czy załączniki dotyczące sytuacji finansowej wnioskodawcy (oraz partnerów projektu – w 

przypadku projektu partnerskiego) - nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych 

– zostały przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w pkt IV.2.1 dokumentacji 

konkursowej? 

f) Czy suma kontrolna wersji papierowej i elektronicznej wniosku są toŜsame? Czy sumy 

kontrolne są toŜsame na wszystkich stronach wersji papierowej wniosku?  

g) Czy nie brakuje Ŝadnej ze stron w którymkolwiek z papierowych egzemplarzy wniosku? 

3) Czy działania przewidziane w projekcie nie są współfinansowane z innych 

wspólnotowych instrumentów finansowych? 

4) Czy wniosek złoŜono w terminie wskazanym przez instytucję prowadzącą nabór 

projektów? 



 
 

 

5) Czy okres realizacji projektu jest zgodny z dokumentacją konkursową? 

6) Czy wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie  

(na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych)? 

7) Czy wniosek stanowi odpowiedź na konkurs (czy wpisano we wniosku poprawny numer 

konkursu)? 


