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KARTA OCENY FORMALNEJ 

 

Data wpływu wniosku:  
Numer wniosku:  
Tytuł projektu:  
Nazwa wnioskodawcy:  
Imię i nazwisko oceniającego:  

 
Karta badania wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie projektu wypełniana jest przez pracownika 
instytucji organizującej konkurs. Osoba dokonująca badania wymogów formalnych podpisuje deklarację 
poufności. 

Deklaracja poufności 
Zobowiązuję się do nieujawniania informacji dotyczących weryfikowanego przeze mnie wniosku o 
dofinansowanie projektu oraz że dołożę należytej staranności dla zapewnienia, aby informacje te nie zostały 
przekazane osobom nieuprawnionym. 
Data, miejscowość i podpis:.................................................................................... 

 
KRYTERIA FORMALNE Tak Nie Do korekty 

1. Projekt został złożony w terminie określonym w ogłoszeniu o 
naborze. 

   

2. Wniosek złożono wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami 
wymaganymi Regulaminem konkursu przyznawania grantów. 

   

3. Wniosek został wypełniony elektronicznie w języku polskim.    

4. Wniosek został złożony w dozwolonej formie (elektronicznie: e- 
mail). 

   

5. Załącznik nr 8 do wniosku jest podpisany przez osobę uprawniona 
do reprezentacji. 

   

6. Załącznik nr 9 do wniosku jest podpisany przez osobę uprawniona 
do reprezentacji. 

   

7. Maksymalna wartość projektu nie przekracza 150 000,00 zł.    

8. Minimalna wartość projektu nie jest niższa niż 15 000, 00 zł.    

9. Wniosek jest złożony przez podmiot uprawniony do udziału w 
konkursie (zgodnie z  Regulaminem konkursu przyznawania 
grantów). 
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10. W przypadku partnerstwa – partner przynależy do grupy 
podmiotów, które mogą wchodzić w partnerstwa w ramach 
konkursu nr POPC.03.01.00-IP.01-00-003/17. 

   

11. Obszar realizacji projektu jest zgodny z zapisami konkursu.    

12. Wnioskodawca na konkurs złożył 1 wniosek.    

13. Wnioskodawca nie bierze udziału w innym równolegle 
realizowanym projekcie w ramach konkursu nr POPC.03.01.00-
IP.01-00-003/17. 

   

14. Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o 

dofinansowanie zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu 

przyznawania grantów. 

   

15. Harmonogram realizacji projektu jest zaplanowany w okresie 

wymaganym w Regulaminie konkursu przyznawania grantów. 

   

Decyzja o przekazaniu wniosku do oceny merytorycznej     

 

............................................. 

podpis osoby dokonującej oceny formalnej 
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