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Załącznik nr 6 Wzór karty oceny formalnej 

 

 

WZÓR KARTY OCENY FORMALNEJ 

DO PROCEDURY NABORU GRANTOBIORCÓW 

w ramach Projektu pn.  
Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji osób dorosłych 2 

POWR.02.14.00-00-1007/19 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
 

INFORMACJE OGÓLNE 

Nazwa podmiotu, który złożył wniosek 

aplikacyjny 
 

Numer nadany przez organizatora 

konkursu 
 

Data przeprowadzenia oceny formalnej   

 

 

Lp. Kryterium formalne Ocena 

Uzasadnienie  

(wypełnić w przypadku 

zaznaczenia 

odpowiedzi NIE) 

1 

Wniosek aplikacyjny został 

złożony przed podmiot będący 

organem prowadzącym szkołę w 

rozumieniu ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie 

oświaty.  

TAK/NIE 

 

2 
Podmiot aplikujący złożył 1 

wniosek 
TAK/NIE 

 

3 

Podmiot aplikujący nie uzyskał 

grantu na utworzenie LOWE z 

1.konkursie LOWE, w edycji 

2017-18 

TAK/NIE 
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4 

Podmiot aplikujący nie ubiega się 

o grant u innego Grantodawcy w 

ramach konkursu LOWE 

TAK/NIE 

 

5 

Szkoła wskazana do pełnienia roli 

LOWE jest zlokalizowana w 

gminie miejskiej, wiejskiej i 

miejsko-wiejskiej, gdzie nie 

utworzono LOWE w 1.konkursie 

LOWE, w edycji 2017-2018 

TAK/NIE 

 

6 

Wiarygodność i rzetelność 

podmiotu aplikującego: nie doszło 

do rozwiązano z podmiotem 

aplikującym umowy finansowanej 

ze środków publicznych w trybie 

natychmiastowym z przyczyn 

leżących po jego stronie. 

TAK/NIE 

 

7 

Zobowiązanie podmiotu 

aplikującego do: 

a. współpracy z co najmniej 
jednym ośrodkiem LOWE z 
1.edycji konkursu, edycja 
2017-2018 

b. utworzenia LOWE z co 
najmniej 1.podmiotem z 
otoczenia społeczno-
gospodarczego 

c. objęcia wsparciem LOWE 
minimum 200 osób dorosłych 

d. utrzymania trwałości LOWE 
przez min 12mcy od 
zakończenia finansowania z 
grantu otrzymanego w ramach 
umowy o powierzenie grantu 

a. TAK/NIE 

b. TAK/NIE 

c. TAK/NIE 

d. TAK/NIE 

 

8 

Prawidłowość i kompletność 

wniosku aplikacyjnego, tj.: 

a. wniosek aplikacyjny złożony 
na właściwym formularzu, za 
pośrednictwem 
elektronicznego formularza 
wniosku 

b. Wszystkie obligatoryjne pola 
wniosku aplikacyjnego zostały 
uzupełnione 

c. Wniosek aplikacyjny złożony 

a. TAK/NIE 

b. TAK/NIE 

c. TAK/NIE 

d. TAK/NIE 
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w terminie naboru 
d. Do wniosku załączono 

podpisaną zgodę Dyrektora 
szkoły wskazanej przez organ 
prowadzący do pełnienia roli 
LOWE, na przystąpienie do 
projektu grantowego  

9 
Wniosek aplikacyjny został 

przygotowany w języku polskim. 
TAK/NIE 

 

10 

Budżet mieści się w maksymalnej 

wysokości Grantu oraz  

Zachowane zostały proporcje 

podziału Grantu, o którym mowa 

w Procedurze 

a. TAK/NIE 

b. TAK/NIE 

 

11 
Budżet nie zawiera błędów lub 

omyłek rachunkowych 
TAK/NIE 

 

 

PODSUMOWANIE 

Czy wniosek odesłany do uzupełnienia braków formalnych? TAK/NIE 

Czy wniosek zostaje dopuszczony do oceny merytorycznej? TAK/NIE 

 

………………………….           ……………………………………………… 

data osoby dokonującej oceny 

formalnej 

 

…………………………….           ……………………………………………… 

data       podpis osoby zatwierdzającej 

 


