Załącznik nr 1 do procedury wyboru i oceny operacji grantowych w ramach LSR
KARTA OCENY FORMALNEJ
(wypełnić wyłącznie pola białe poprzez wstawienie znaku X przy właściwej odpowiedzi)
PIECZĘĆ LGD
KARTA OCENY FORMALNEJ

NUMER WNIOSKU

DATA I GODZINA

NADANY PRAZ LGD

ZŁOŻENIA
WNIOSKU

NAZWA WNIOSKODAWCY
NAZWA OPERACJI
DATA
PRZEPROWADZONEJ
OCENY
Lp.

Kryteria oceny formalnej

Opis kryterium

1.

Wniosek został złożony
w miejscu i terminie
wskazanym w ogłoszeniu o
naborze

Kryterium weryfikowane na
podstawie rejestru przyjęcia
wniosków oraz potwierdzenia
przyjęcia wniosku

2.

Wniosek sporządzono na
obowiązującym formularzu

3.

Wskazano dane
identyfikacyjne
wnioskodawcy

4.

Operacja, której dotyczy
wniosek jest zgodna z
zakresem tematycznym,
wskazanym w ogłoszeniu

Formularz wniosku
o przyznanie pomocy
udostępniony na stronie
Stowarzyszenia „Solna Doilina”
www.solnadolina.eu
nie później niż w dniu podania
do publicznej wiadomości
informacji
o możliwości składania
wniosków.
We wniosku podano dane
pozwalające na identyfikację
wnioskodawcy – nazwa, adres,
nr. telefonu
Należy zweryfikować, czy
zakres wniosku odpowiada
zakresowi wskazanemu w
ogłoszeniu o naborze

Wniosek

Wniosek nie

spełnia

spełnia

kryterium

kryterium

o naborze

5.

Wniosek posiada wszystkie
wymagane strony – jest
kompletny

6.

Do wniosku dołączono
wszystkie obligatoryjne
załączniki

7.

Wnioskodawca nie
wykorzystał przysługującego
mu limitu środków

zamieszczonym na stronie
Stowarzyszenia „Solna Dolina”
www.solnadolina.eu
Wniosek zawiera wszystkie
strony,
Wszystkie wymagane pola we
wniosku zostały uzupełnione,
Wniosek jest podpisany przez
osobę upoważnioną.
Wykaz dokumentów, które
powinny być dołączone do
wniosku, zawiera formularz
wniosku. Weryfikacja polega na
sprawdzeniu, czy wszystkie
obligatoryjne załączniki zostały
dołączone oraz czy wniosek
zawiera zaznaczone w
odpowiedniej sekcji załączniki
Przy ustalaniu wysokości
środków pozostałych do
wykorzystania
w ramach limitu, uwzględnia
się sumę kwot pomocy
wypłaconej na zrealizowane
operacje i kwot pomocy
przyznanej na operacje, których
realizacja nie została jeszcze
zakończona.
Informacja zweryfikowana
zostaje do oceny formalnej
przez pracownika biura.

Na podstawie oceny formalnej przeprowadzonej przy pomocy powyższych kryteriów w dniu
……………………., potwierdzam, że operacja zgłoszona pod nr …………………. :
a. przeszła ocenę formalną *
b. nie przeszła oceny formalnej *
………………………..……
……………………….……………………………
Miejscowość, data
* niepotrzebne skreślić

Podpis osoby weryfikującej

