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 Załącznik nr 6 Wzór karty oceny formalnej 

 

WZÓR KARTY OCENY FORMALNEJ 

DO PROCEDURY NABORU GRANTOBIORCÓW 

w ramach Projektu Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji: nowe oblicze edukacji da dorosłych 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego numer wniosku o 
dofinansowanie projektu nr POWR.02.14.00-00-1001/19 

 

 

 

INFORMACJE OGÓLNE 

Nazwa podmiotu, który złożył wniosek 
aplikacyjny 

 

Numer nadany przez organizatora 
konkursu 

 

Data przeprowadzenia oceny formalnej  

 

 

OCENA FORMALNA 

 
Kryterium 

Zakreślić 
właściwe 

Uzasadnienie (wypełnić w 
przypadku zaznaczenia 

odpowiedzi NIE) 

1) Czy wniosek aplikacyjny został 
złożony przez podmiot będący 
organem prowadzącym szkołę w 
rozumieniu ustawy z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty 

 
 

TAK/NIE 

 

2) Czy wniosek aplikacyjny w wersji 
papierowej został parafowany i 
podpisany przez osoby 
upoważnione do reprezentacji 
organu prowadzącego szkołę? 

 
 

TAK/NIE 

 

3) Czy wniosek aplikacyjny 
zawiera zgodę dyrektora 
szkoły na przystąpienie 
szkoły do projektu i jego 
realizację? 

 
TAK/NIE 

 

 



 

Projekt „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji nowe oblicze edukacji dla dorosłych”. 

Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach II Osi Priorytetowej  
PO WER, Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie. 

4) Czy podmiot aplikujący złożył tylko 
jeden wniosek aplikacyjny? 

 
TAK/NIE 

 

5) Czy szkoła  wskazana do pełnienia 
roli LOWE zostanie utworzona na 
terenie gminy miejskiej, wiejskiej 
lub wiejsko-miejskiej, w której nie 
utworzono LOWE w 1 edycji 
konkursu LOWE ( w latach 2017-
2018)? 

TAK/NIE 

 

6) Czy podmiot aplikujący złożył 
oświadczenia zamieszczone we 
wniosku aplikacyjnym? 

 
TAK/NIE 

 

7) Czy wniosek aplikacyjny został 
napisany, w języku polskim, 
pismem komputerowym? 

 
TAK/NIE 

 

8) Czy złożono wersję elektroniczną i 
papierową wniosku aplikacyjnego 
oraz czy obie wersje są tożsame 
treściowo? 

 

TAK/NIE 

 

9) Czy złożona wersja elektroniczna 
została złożona w formie 
edytowalnej? 

 
TAK/NIE 

 

10) Czy wniosek aplikacyjny jest 
kompletny? 

TAK/NIE  

11) Czy przedstawiony budżet mieści 
się w maksymalnej wysokości 
Grantu oraz czy zostały 
zachowane proporcje podziału 
Grantu, o którym mowa w 
Procedurze? 

 
 

TAK/NIE 

 

12) Czy przedstawiony budżet nie 
zawiera błędów lub omyłek 
rachunkowych? 

 
TAK/NIE 

 

13) W przypadku organów typu INNE 
(stowarzyszenia i inne organizacje 
społeczne, Organizacje 
wyznaniowe, Inne jednostki, w tym 
jednostki administracji centralnej 
dodatkowym) minimum 5 lat 
(rozumianych jako rok szkolny) 
doświadczenia w prowadzeniu 
szkoły w okresie przed złożeniem 
wniosku na konkurs. 

SPEŁNIA/ 
NIE SPEŁNIA 
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PODSUMOWANIE 

Czy wniosek odesłany do uzupełnienia braków formalnych? TAK/NIE 

Czy wniosek zostaje dopuszczony do oceny merytorycznej? TAK/NIE 

 
 
 

 
 
 

………………………………………. ……………………………………… 

data podpis 

osoby dokonującej oceny 
formalnej 

 
 

………………………………………. ……………………………………… 

data podpis 

osoby zatwierdzającej 
 


