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KARTA OCENY WNIOSKU O PRZYZNANIE GRANTU 

w ramach projektu „W sieci bez barier” 

 

 

Nr referencyjny wniosku:  

Nazwa wnioskodawcy:  

Tytuł projektu:  

Wnioskowana kwota 

wsparcia:  

Data wpłynięcia wniosku: 
 

Imię i nazwisko 

oceniającego:  

 

 

OŚWIADCZENIE O BEZSTRONNOŚCI 

Oświadczam, że nie zachodzi żadna z okoliczności, o których mowa w art. 24 § 1 i 2 ustawy z dnia  
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.), 
powodujących wyłączenie mnie z udziału w wyborze projektów tj., że: 

a) nie jestem wnioskodawcą ani nie pozostaję z wnioskodawcą w takim stosunku prawnym lub 
faktycznym, że wynik oceny może mieć wpływ na moje prawa i obowiązki; 

b) nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego 
stopnia z wnioskodawcą lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych 
wnioskodawcy; 

c) nie jestem związany/-a z wnioskodawcą z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki; 
d) nie jestem przedstawicielem wnioskodawcy ani nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku 

pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z przedstawicielem wnioskodawcy, ani nie 
jestem związany/-a z przedstawicielem wnioskodawcy z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki; 

e) nie pozostaję z wnioskodawcą w stosunku podrzędności służbowej. 

Jestem świadomy/-a, że przesłanki wymienione w lit. b-d powyżej dotyczą także sytuacji, gdy ustało 
małżeństwo, kuratela, przysposobienie lub opieka. 

W przypadku powzięcia informacji o istnieniu jakiejkolwiek okoliczności mogącej budzić uzasadnione 
wątpliwości, co do mojej bezstronności w odniesieniu do przekazanego mi do oceny wniosku  
o przyznanie grantu, zobowiązuję się do niezwłocznego jej zgłoszenia na piśmie instytucji organizującej 
konkurs. 

 

…………………………………… 

Miejscowość, data 

 

…………………………………… 

Czytelny podpis 
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A. OCENA FORMALNA 

Czy wniosek został wypełniony elektronicznie w języku polskim? TAK ☐ NIE ☐ 

Czy wniosek jest złożony w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (2 

oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem? 
TAK ☐ NIE ☐ 

Czy wszystkie wymagane pola wniosku zostały wypełnione? TAK ☐ NIE ☐ 

Czy oryginał wniosku jest podpisany przez osobę uprawnioną do 
reprezentowania wnioskodawcy? 

TAK ☐ NIE ☐ 

Czy wnioskodawca jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o grant 
w ramach konkursu? 

TAK ☐ NIE ☐ 

Czy wniosek został złożony w terminie ogłoszonym dla danego konkursu? TAK ☐ NIE ☐ 

Czy maksymalna wartość projektu nie przekracza 150 000,00 zł TAK ☐ NIE ☐ 

Czy minimalna wartość projektu nie jest niższa niż 15 000,00 zł TAK ☐ NIE ☐ 

Czy czas trwania projektu nie przekracza 10 miesięcy? TAK ☐ NIE ☐ 

Czy obszar realizacji projektu jest zgodny z zapisami konkursu? TAK ☐ NIE ☐ 

Czy łączne wydatki w ramach poszczególnych kategorii budżetowych nie 

przekraczają limitów wskazanych w Procedurach projektu grantowego? 
TAK ☐ NIE ☐ 

 

CZY WNIOSEK O PRZYZNANIE GRANTU SPEŁNIA WSZYSTKIE KRYTERIA FORMALNE? 

 

 

TAK ☐     NIE ☐ 

 

 
 

……………………………………… 

Miejscowość, data 

……………………………………… 

Podpis oceniającego 
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B. OCENA MERYTORYCZNA 

Nazwa kryterium 

Maksymalna 

liczba 

punktów 

Przyznana 

liczba 

punktów 

Uzasadnienie 

1. Zasadność realizacji projektu, 

w tym: 
10   

1.1 Uzasadnienie doboru grupy 

docelowej 
4   

1.2 uzasadnienie potrzeby realizacji 

projektu na danym obszarze 
3   

1.3 uzasadnienie wybranych modułów 
tematycznych w kontekście potrzeb 

grupy docelowej 

3   

2. Prawidłowość doboru narzędzi 

i zaplanowanych działań 

w zakresie promocji projektu 
i rekrutacji uczestników 

15   

3. Produkty i rezultaty projektu 10   

4. Opis trwałości rezultatów 
projektu  

5   

5. Trafność doboru działań 
w projekcie 

10   

6. Trafność analizy ryzyka 5   

7. Potencjał kadrowy 5   

8. Budżet projektu, w tym: 10   

8.1 Wykonalność finansowa 3   

8.2 Racjonalność i efektywność 

wydatków 
4   

8.3 Kwalifikowalność wydatków 3   

RAZEM 70   

Czy wniosek uzyskał minimum 60% łącznej liczby punktów? TAK ☐ NIE ☐ 

Czy we wniosku stwierdzono wydatki niekwalifikowalne lub wydatki zawyżone? TAK ☐ NIE ☐ 

Kwestionowane pozycje wydatków jako niekwalifikowalne / kwestionowane wysokości wydatków 

Kategoria 
nr 

Pozycja 
nr 

Nazwa pozycji 
Wartość 
pozycji 

Proponowa-
na wartość 

Różnica Uzasadnienie 
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Proponowana kwota 

dofinansowania: 
……………………………………………………………………………………………… PLN 

 

 

 

 

……………………………………… 
Miejscowość, data 

……………………………………… 
Podpis oceniającego 

 


