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Załącznik nr 1 do procedury wyboru tzw. „dużych projektów” 

 

do procedury obsługi operacji w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 

realizowanych przez podmioty inne niż LGD na tzw. „duże projekty”. 

 

Pieczęć LGD „Z Nami Warto” 

 

 

Nr karty 
KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU  

……………… 

Imię  

i nazwisko 

osoby 

weryfikującej 

 

 

…..……………………………………………… 

Weryfikacja dokonywana na podstawie informacji zawartych w złożonym wniosku o przyznanie 

pomocy wraz z innymi dokumentami. 

Kartę wypełnia się przy zastosowaniu ogólnej wskazówki dotyczącej odpowiedzi TAK, NIE 

TAK - możliwe jest jednoznaczne udzielenie odpowiedzi na pytanie,  

NIE  - możliwe jest udzielenie jednoznacznej negatywnej odpowiedzi lub na podstawie dostępnych 

informacji i dokumentów nie można potwierdzić spełnienia danego kryterium, 

DO WYJAŚNIENIA LUB UZUPEŁNIENIA – weryfikowany punkt karty podlega wyjaśnieniom/ 

uzupełnieniom na wezwanie LGD, 

ND – weryfikowany punkt karty nie dotyczy danego Wnioskodawcy. 

KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKÓW – DANE DOTYCZĄCE WNIOSKU 

NUMER NABORU  

NUMER WNIOSKU  

DATA WPŁYWU  

TYTUŁ OPERACJI  

NAZWA 

WNIOSKODAWCY 
 

 

 

KRYTERIA FORMALNE: TAK NIE 

DO 

WYJAŚNIENI

A LUB 

UZUPEŁNIA

NIA 

 

 

ND 

a. Wersja papierowa i elektroniczna są tożsame  
    

b. Wniosek zawiera podpisy osób upoważnionych 
   

c. Wniosek został wypełniony w języku polskim 
   

d. Wnioskodawca jest podmiotem uprawnionym do aplikowania 
   

e. Wnioskodawca posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na 

terenie LGD 

   

http://www.znamiwarto.pl/


 

 

 

   

_______________________________________________________________________________ 

Lokalna Grupa Działania „Z Nami Warto” ul. Dzieci Wrzesińskich 9, 62-300 Września 

tel./fax. 61 438 50 18 | www.znamiwarto.pl / info@znamiwarto.pl 

 

f. Wnioskowana kwota dofinansowania mieści się w limitach 

ustalonych dla danego naboru 

   

g. Zakres tematyczny operacji zgodny jest z zakresem 

tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze 

   

h. Forma wsparcia jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w 

ogłoszeniu o naborze 

   

i. Wniosek spełnia dodatkowe warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach danego naboru 

Warunek dodatkowy 1 
    

Warunek dodatkowy 2 
    

Warunek dodatkowy 1 
    

j. Wniosek zawiera załączniki zgodnie z wykazem we wniosku 
    

Operacje które nie spełniają ww. warunków nie podlegają ocenie zgodności z LSR i wyborowi. 

 
 

Jeśli wniosek zawiera inne braki lub oczywiste omyłki, poniżej należy wpisać jakie: 

 

Wniosek kierowany do dalszej oceny Wniosek odrzucany 

TAK TAK 

Uzasadnienie (jeśli dotyczy) 

 

 

Zweryfikował:  

Imię i nazwisko Weryfikującego…………………………………………………………………………… 

Data i podpis ………………./………………../20……… 
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