
 KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU 

 W przypadku, gdy wniosek zawiera możliwe do poprawienia błędy lub braki, tj. gdy: 

 ●  wpisano nieprawidłowe dane w polach wniosku od A1 do A12 lub od B1 do B7, 
 ●  brakuje podpisu Partnera/Partnerów na deklaracji partnerskiej, 
 ●  załączono pusty plik deklaracji partnerskiej lub planu komunikacji, 
 ●  załączono  plik  deklaracji  partnerskiej  lub  planu  komunikacji  w  prawidłowym  formacie, 

 który się nie otwiera, 

 Wnioskodawca  zostanie  poproszony  o  poprawienie  lub  uzupełnienie  wyznaczonego  pola  w 

 części  B  Karty  oceny  formalnej.  Poprawienie  lub  uzupełnienie  musi  nastąpić  w  ciągu  trzech  dni 

 roboczych  od  daty  wysłania  mailowo  przez  Operatora  powiadomienia  o  błędzie.  Niepoprawienie 

 błędu w tym terminie skutkuje odrzuceniem wniosku z powodów formalnych. 

 Wnioskodawca,  którego  wniosek  został  odrzucony  z  powodów  formalnych,  otrzymuje  w 

 korespondencji  mailowej  od  Operatora  informację  o  odrzuceniu  wniosku  wraz  z  Kartą  oceny 

 formalnej.  W  ciągu  3  dni  roboczych  od  dnia  wysłania  przez  Operatora  informacji  o  odrzuceniu 

 wniosku,  Wnioskodawca  może  odwołać  się  od  tej  decyzji  –  przesyłając  mailem  odwołanie  (skan 

 podpisanego  dokumentu)  na  adres  odwolania.aofr@frdl.org.pl  .  Odwołania  nadesłane  po  tym 

 terminie  nie  będą  rozpatrywane.  Odwołania  rozpatrzone  zostaną  przez  Operatora  w  ciągu  10  dni 

 roboczych od daty ich otrzymania. 

 Numer wniosku  : 

 Nazwa Wnioskodawcy  : 

 A.  OCENA KRYTERIÓW FORMALNYCH 
 1.  Czy podmiot jest uprawniony do złożenia wniosku, 

 w tym czy podana nazwa Wnioskodawcy i numer 
 rejestru / ewidencji są zgodne z wpisanymi do tych 
 rejestrów / ewidencji  ? 

 TAK / NIE 

 2.  Czy Wnioskodawca otrzymał dotychczas 3 granty 
 (samodzielnie lub jako lider) na projekty tematyczne i / 
 lub interwencyjne w ramach Programu Aktywni 
 Obywatele - Fundusz Regionalny, nie wliczając 
 konkursu na granty instytucjonalne? 

 TAK / NIE 

 3.  Czy Wnioskodawca złożył samodzielnie lub jako lider 
 (w przypadku wniosku z Partnerem / Partnerami) tylko 
 jeden wniosek? 

 TAK / NIE 

 4.  Czy Wnioskodawca występuje jako Partner we 
 wniosku złożonym przez innego Wnioskodawcę? 

 TAK / NIE 
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 5.  Jeśli Wnioskodawca występuje jako Partner we 
 wniosku złożonym przez innego Wnioskodawcę, to 
 czy tylko w jednym? 

 TAK / NIE / NIE DOTYCZY 

 6.  Czy trwa ocena wniosku złożonego przez podmiot w 
 drugiej  turze konkursu na granty interwencyjne 
 (samodzielnie lub jako lider)? 

 TAK / NIE 

 7.  Jeżeli Wnioskodawca otrzymał grant w pierwszej 
 turze konkursu na projekty interwencyjne, czy złożył 
 sprawozdanie końcowe? 

 TAK / NIE 

 8.  Czy załączono deklarację Partnera / deklaracje 
 Partnerów oraz czy plik/pliki ten/te otwiera/otwierają 
 się i nie jest/są pusty/e  ? 

 TAK / NIE / NIE  DOTYCZY 

 9.  Czy załączona deklaracja Partnera / deklaracje 
 Partnerów określa/określają jego / ich rolę i zadania w 
 realizacji projektu oraz jest podpisana / są podpisane 
 przez osoby upoważnione do reprezentacji Partnera 
 (w formie skanu podpisu odręcznego lub podpisu 
 elektronicznego)? 

 TAK / NIE / NIE  DOTYCZY 

 10.  Czy  załączono  Plan działań komunikacyjnych w 
 odpowiednim formacie  oraz  czy plik ten otwiera się i 
 nie jest pusty  ? 

 TAK / NIE 

 11.  Czy wysokość grantu, o który stara się 
 Wnioskodawca, jest zgodna z limitem określonym w 
 danej ścieżce konkursu? 

 TAK / NIE 

 12.  Czy zachowany został limit grantu określony dla 
 współpracy partnerskiej z podmiotami z Islandii, 
 Liechtensteinu lub Norwegii? 

 TAK / NIE / NIE DOTYCZY 

 13.  Czy każdy wskazany we wniosku Partner jest 
 uprawnionym podmiotem do występowania w tej roli? 

 TAK / NIE / NIE DOTYCZY 

 14.  Czy wypełniono prawidłowo wszystkie pola 
 formularza? 

 TAK / NIE 

 Uwagi do Partnera/Partnerów (jeśli dotyczy): 
 WNIOSEK SPEŁNIA WARUNKI FORMALNE  TAK / NIE 
 B  . WNIOSEK DO POPRAWY  TAK / NIE 
 BŁĘDY LUB BRAKI WE WNIOSKU 
 Nr i nazwa pola  Rodzaj i opis błędu 
 Data przekazania Wnioskodawcy Karty oceny formalnej 

 POPRAWKA LUB UZUPEŁNIENIE - pole wypełnia Wnioskodawca 
 Data otrzymania poprawionego wniosku 

 C  . WNIOSEK ODRZUCONY Z POWODÓW 
 FORMALNYCH 

 TAK / NIE 

 Uzasadnienie w przypadku odrzucenia 


