
 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 A19, 

 ●  załączono pusty plik planu komunikacji, 

 ●  załączono plik 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 oraz czy podmiot został 
 zarejestrowany w okresie między 28.02.2020 r. a 
 28.02.2023 r. a także prowadzi  działalność statutową 
 wpisującą się w co najmniej jeden z czterech 
 obszarów wsparcia Programu Aktywni Obywatele – 
 Fundusz Regionalny? 

 TAK / NIE 

 2.  Czy Wnioskodawca do dnia zamknięcia naboru, tj. do 
 08.05.2023 r. do godz. 12.00 czasu polskiego (CET), 
 otrzymał grant (podpisał umowę grantową / dotacyjną) 
 w ramach Programu Aktywni Obywatele - Fundusz 
 Regionalny lub Programu Aktywni Obywatele - 
 Fundusz Krajowy lub otrzymał decyzję o przyznaniu 
 grantu w II turze konkursu na granty interwencyjne 

 TAK / NIE 
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 (samodzielnie lub jako lider) w ramach Programu 
 Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny? 

 3.  Czy Wnioskodawca złożył tylko jeden wniosek w tym 
 konkursie? 

 TAK / NIE 

 4.  Czy wysokość grantu, o który stara się 
 Wnioskodawca, jest zgodna z limitem określonym w 
 tym konkursie? 

 TAK / NIE 

 5.  Czy wypełniono prawidłowo wszystkie pola 
 formularza? 

 TAK / NIE 

 6.  Czy Wnioskodawca załączył plan komunikacyjny oraz 
 czy plik ten otwiera się i nie jest pusty? 

 TAK / NIE 

 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 


