
 
 

Karta oceny formalnej wniosku pełnego w konkursie 
na projekty sektorowe 
 
W przypadku, gdy wniosek zawiera możliwe do poprawienia błędy lub braki, Wnioskodawca zostanie 
poproszony o poprawienie lub uzupełnienie wyznaczonego pola w części A Karty oceny formalnej. 
Poprawienie lub uzupełnienie powinno nastąpić w ciągu pięciu 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 na etapie wniosku 
pełnego, otrzymuje mailowo od Operatora informację o odrzuceniu wniosku wraz z Kartą oceny 
formalnej. W ciągu 5 dni roboczych od dnia wysłania przez Operatora informacji o odrzuceniu 
wniosku, Wnioskodawca może odwołać się od tej decyzji – przesyłając mailem odwołanie. 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  

Czy zostały wypełnione prawidłowo wszystkie pola formularza? TAK/NIE 

Czy Wnioskodawca nie jest Partnerem w większej liczbie wniosków niż 

jest to dozwolone? 

TAK/NIE 

Czy Wnioskodawca nie występuje już dwukrotnie jako korzystający z 

Programu (lider w projekcie tematycznym i partner w projekcie 

tematycznym lub sektorowym)? 

TAK/NIE 

Czy nie został zmieniony wiodący typ działań? TAK/NIE 

Czy nie została zwiększona kwota wnioskowanej dotacji? TAK/NIE 

Czy dotacja wnioskowana do przeznaczenia na rozwój 

instytucjonalny nie jest wykorzystana na pokrycie kosztów działań 

projektowych? 

TAK/NIE 

Czy wnioskowana kwota dotacji przeznaczona na rozwój 

instytucjonalny nie przekracza 20% łącznych kosztów realizacji 

projektu (liczonych razem z kosztami partnerstwa z podmiotami z 

Państw-Darczyńców – jeśli dotyczy, oraz kosztami pokrywanymi z 

wkładu własnego – jeśli dotyczy)? 

TAK/NIE/NIE DOTYCZY 

Czy podział dotacji między Wnioskodawców a 

Partnera/Partnerów (jeśli dotyczy) nie zakłada, że jeden Partner 

otrzyma wyższą kwotę środków z dotacji niż Wnioskodawca? 

TAK/NIE/NIE DOTYCZY 

Czy Partner/Partnerzy projektu nie zadeklarował/li uczestnictwa w 

większej liczbie projektów, niż jest to dozwolone w Programie? 

TAK/NIE/NIE DOTYCZY 

Czy przesłana została deklaracja Partnera, określająca jego rolę i 

zadania w realizacji projektu, jeśli projekt realizowany jest w 

partnerstwie? 

TAK/NIE NIE/DOTYCZY 

Czy przesłany został Plan działań komunikacyjnych? TAK/NIE 

WNIOSEK SPEŁNIA WARUNKI FORMALNE TAK/NIE 

A. WNIOSEK DO POPRAWY NIE/TAK 

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 

 

B. WNIOSEK ODRZUCONY Z POWODÓW FORMALNYCH NIE/TAK 

Uzasadnienie w przypadku odrzucenia  

 


