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Załącznik Nr 2 

do Procedury udzielania grantów 

w ramach projektu „Wsparcie dla Mazowsza” 

 

 WZÓR  

KARTA OCENY WNIOSKU O UDZIELENIE GRANTU 

w ramach projektu pn. „Wsparcie dla Mazowsza” , współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  

Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

 
Nr wniosku: ……………………………………….. 

Wnioskodawca: …………………………………… 

Grantodawca: ……………………………………… 

Data wpływu: …………………………………….. 

LP. Nazwa kryterium 
Spełnia / nie spełnia 

(tak / nie) 
Ilość przyznanych 

pkt. (0-1) 
UWAGI 

KRYTERIA PODMIOTOWE  
1. Czy Wniosek został złożony w terminie do Realizatora projektu?    
2. Czy Wniosek jest złożony przez podmiot uprawniony do udziału w naborze 

Wniosków o przyznanie grantu? 
   

3. Czy Grantobiorca nie jest wykluczony z możliwości otrzymania środków?    
4. Czy Wniosek został złożony na właściwym formularzu ?    
5. Czy Wniosek jest kompletny?    

KRYTERIA PRZEDMIOTOWE  

1. 
Czy okres realizacji Wniosku nie przekracza maksymalnego czasu określonego w 
Procedurze? 

  
 

2. 
Czy kwota wnioskowanego wsparcia nie przekracza kwoty określonej w 
Załączniku nr 5 do niniejszej Procedury? 

  
 

3. Czy wydatki zaplanowane we Wniosku spełniają warunki kwalifikowalności    
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określone w Procedurze? 
4. Czy zakres rzeczowy Wniosku zgodny jest z Procedurą?     

5. 
Czy Grantobiorca gwarantuje realizację działań zgodnie z założeniami wniosku o 
przyznanie grantu? 

  
 

6. 

Czy zaplanowane przez Grantobiorcę działania w projekcie będę realizowane  
z zasadą równości szans i niedyskryminacji a także równości szans kobiet 
 i mężczyzn, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans 
 i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz 
zasadą równości szans kobiet i mężczyzn? 

  

 

 

Podpis osoby oceniającej: ……………………………………………………………                                                                                 dnia ………………………………………… 

 

Akceptacja oceny przez przewodniczącego KOW: ……………………………………………………………                                       dnia ………………………………………… 

 


