
 

KARTA OCENY WNIOSKU 

w ramach mechanizmu dofinansowania inicjatyw dwustronnych i regionalnych 

w Programie Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny i Programie Aktywni Obywatele – 

Fundusz Krajowy 

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/podpisów Wnioskodawcy lub Partnera/Partnerów na wniosku, 

Wnioskodawca zostanie poproszony o poprawienie lub uzupełnienie wniosku. 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.  

Numer wniosku: 
 

Nazwa Wnioskodawcy: 
 

I. OCENA KRYTERIÓW FORMALNYCH 

1. Czy podmiot jest uprawniony do złożenia wniosku  
na inicjatywę w ramach Programu Aktywni 
Obywatele-Fundusz Regionalny, w tym czy podana 
nazwa Wnioskodawcy i numer rejestru / ewidencji są 
zgodne z wpisanymi do tych rejestrów / ewidencji? 

TAK / NIE 

2. Czy podmiot jest/był grantobiorcą Programu 
Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy i jest 
uprawniony do złożenia wniosku na inicjatywę, w tym 
czy podana nazwa Wnioskodawcy i numer rejestru / 
ewidencji są zgodne z wpisanymi do tych rejestrów / 
ewidencji? 

TAK / NIE 

3. Czy Wnioskodawca otrzymał dotychczas 
dofinansowanie na inicjatywę dwustronną lub 
regionalną w ramach Programu Aktywni Obywatele – 
Fundusz Krajowy lub Programu Aktywni Obywatele – 
Fundusz Regionalny jako lider takiej inicjatywy? 

TAK / NIE 

4. Czy Wnioskodawca występuje jako lider (Applicant) 
w innym wniosku na inicjatywę dwustronną lub 
regionalną złożonym w ramach tego naboru w 

TAK / NIE 



2 

 

 

Programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy lub 
Programie Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny? 

Uwagi:  
 

5. Czy Wnioskodawca występuje jako Partner w innym 
wniosku na inicjatywę dwustronną lub regionalną 
złożonym w ramach tego naboru w Programie 
Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy lub Programie 
Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny? 

TAK / NIE 

6. Czy wniosek uwzględnia co najmniej jednego 
partnera z Państw-Darczyńców Funduszy EOG? 

TAK / NIE 

7. Czy wniosek uwzględnia co najmniej jednego 
partnera z Państw-Beneficjentów Funduszy EOG 
lub Ukrainy? 

TAK / NIE 

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

TAK / NIE 

Uwagi do Partnera/Partnerów (jeśli dotyczy):  
 

9. Czy wniosek został podpisany przez osoby 

upoważnione do reprezentacji Wnioskodawcy oraz 

wszystkich Partnerów (w formie skanu podpisu 

odręcznego lub podpisu elektronicznego)? 

TAK / NIE 

10. Czy wysokość dofinansowania, o które stara się 
Wnioskodawca, jest zgodna z limitem określonym dla 
danego typu inicjatywy? 

TAK / NIE 

11. Czy zaplanowany czas realizacji inicjatywy jest 
zgodny z limitami określonymi w ramach naboru? 

TAK / NIE 

12. Czy wypełniono prawidłowo wszystkie pola 
formularza?  

TAK / NIE 

WNIOSEK SPEŁNIA WARUNKI FORMALNE  TAK / NIE 

BŁĘDY LUB BRAKI WE WNIOSKU: rodzaj i opis błędu  
 
 

WNIOSEK DO POPRAWY  TAK / NIE 

Data przekazania Wnioskodawcy Karty oceny formalnej:   

Data otrzymania poprawionego wniosku:   

WNIOSEK OCENIONY FINALNIE POZYTYWNIE POD 
WZGLĘDEM FORMALNYM  

TAK / NIE 

Uzasadnienie w przypadku odrzucenia:  
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II. OCENA KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH  
Punkty 

 
Skala 

1. Czy inicjatywa przyczyni się do realizacji 
celów i rezultatów współpracy 
dwustronnej lub regionalnej Programu 
Aktywni Obywatele oraz ogólnych celów 
naboru na inicjatywy dwustronne i 
regionalne? 

Kryterium: Zgodność 
planowanych działań i 
rezultatów inicjatywy z 
celami Programu w 
zakresie współpracy 
dwustronnej/regionalnej 

 0-2 

2. Na ile zaplanowane w ramach działania 
pozwolą zrealizować założone cele i 
rezultaty inicjatywy? 
Czy są uzasadnione, spójne i adekwatne 
do założonych efektów? 
 
 

Kryterium: 
Adekwatność 
planowanych działań 
wobec założonych 
rezultatów inicjatywy i 
realność ich osiągnięcia  

 0-5 

3. Czy przedstawiony plan działań na rzecz 
rozwoju kompetencji i wymiany wiedzy 
ma szansę przyczynić się do faktycznej 
wymiany wiedzy i doświadczeń między 
Wnioskodawca a 
Partnerem/Partnerami?  
Czy jego zakres i proponowane formy 
pracy są realne i adekwatne do 
obszaru/tematów wymiary wiedzy i 
kompetencji? 
 

Kryterium: 
Spójność i realność 
przedstawionego planu 
działań na rzecz rozwoju 
kompetencji i wymiany 
wiedzy w ramach 
inicjatywy 

 0-4 

4. Na ile planowane działania mogą 
wpłynąć na wzmocnienie i rozwój 
Wnioskodawcy i Partnera/Partnerów w 
perspektywie po zakończeniu 
inicjatywy? Czy Wnioskodawca 
przekonująco opisuje na czym będzie 
polegał ten wpływ? 

Kryterium:  
Oczekiwany wpływ 
inicjatywy na 
wzmocnienie i rozwój 
wszystkich podmiotów 
zaangażowanych w jej 
realizację 

 0-2 

5. Czy Wnioskodawca i Partner/Partnerzy 
konkretny pomysł na to, jak wykorzystać  
wiedzę i umiejętności nabyte w ramach 
inicjatywy w swoich przyszłych 
działaniach? 

Kryterium:  
Potencjał do wdrożenia 
wiedzy i umiejętności 
nabytych w ramach 
inicjatywy w przyszłych 
działaniach 
zaangażowanych w nią 
podmiotów  

 0-2 

Dodatkowe elementy brane pod uwagę w 
toku oceny: 

 

ŁĄCZNIE:   Max. 15 

punktów 

 


