
Kryteria formalne dot. projektów grantowych 
N

r 

k
ry

te
ri

u
m

.  

 

Nazwa kryterium 

 

 

 

Poziom zgodności  

1. Czy wniosek został złożony w miejscu i 

terminie wskazanym w ogłoszeniu, w 

tym na właściwym formularzu? 

 Nie-wniosek nie zostanie przedstawiony 

do oceny Radzie Programowej 

 

 Tak-przejdź do kryterium 2 

2 Czy wniosek został wypełniony i 

przesłany w formie elektronicznej- 

Generator Wniosków (bez 

załączników)? - jeśli dotyczy  

 Nie-wniosek nie zostanie przedstawiony 

do oceny Radzie Programowej 

 

 Tak-przejdź do kryterium 3 

 

3. Czy wniosek jest zgodny z zakresem 

tematycznym wskazanym w 

ogłoszeniu? 

Nie-wniosek nie zostanie przedstawiony 

do oceny Radzie Programowej 

 

Tak- przejdź do kryterium 4 

  4 

4. Czy okres realizacji zadania jest 

zgodny z Ogłoszeniem o Konkursie? 

 Nie- wniosek nie zostanie 

przedstawiony do oceny Radzie 

Programowej 

 

 Tak- przejdź do kryterium 5 

5. Czy kwota wnioskowanego grantu jest 

zgodna z Ogłoszeniem o Konkursie? 

 Nie- wniosek nie zostanie 

przedstawiony do oceny Radzie 

Programowej 

 

 Tak- przejdź do kryterium 6 

6. Czy Wnioskodawca jest podmiotem 

uprawnionym – zgodnie z 

Regulaminem – do wnioskowania? 

 Nie- wniosek nie zostanie 

przedstawiony do oceny Radzie 

Programowej 

 

 Tak- przejdź do kryterium 7 

7. Czy zadanie  obejmuje działania, 

których finansowanie jest niniejszym 

Regulaminem zakazane. 

 TAK- wniosek nie zostanie 

przedstawiony do oceny Radzie 

Programowej 

 

 Nie- przejdź do kryterium 8 

8. Czy wniosek jest kompletny? 

Wszystkie rubryki zostały wypełnione i 

wszystkie załączniki dołączone. 

 Nie- Podlega uzupełnieniom-ponowna 

weryfikacja tego kryterium po dokonaniu 

uzupełnień przez Wnioskodawcę 

 



 Tak- przejdź do kryterium 9 

9. Czy przedstawiony w formularzu 

wniosku budżet jest prawidłowo 

wypełniony (nie zawiera błędów 

rachunkowych). 

 Nie- podlega uzupełnieniom – ponowna 

weryfikacja tego kryterium po dokonaniu 

uzupełnień przez Wnioskodawcę 

 

Tak- przejdź do kryterium 10 

 

10. Czy wszystkie zapisy we wniosku i 

załącznikach są spójne? 

 

 Nie- wniosek podlega uzupełnieniom- 

ponowna weryfikacja tego kryterium po 

dokonaniu uzupełnień przez 

Wnioskodawcę 

 

 TAK- przejdź do kryterium 11 

 

11.  Czy Grantobiorca wywiązał się z 

umowy na realizację poprzedniego 

grantu w ramach Projektów 

Grantowych realizowanych przez 

LGD- jeśli dotyczy 

 ND – w przypadku gdy z Grantobiorcą 

nie podpisano dotychczas umowy na 

realizację grantu. 

 

Nie- wniosek nie zostanie przedstawiony 

do oceny Radzie Programowej 

 

Tak – zakończono weryfikację, przejdź 

do oceny pod kątem załącznika nr 3 do 

Wytycznych. 

 

Po upływie terminu na ewentualne 

uzupełnienia dokonywane przez 

Wnioskodawcę dokonaj ponownej oceny 

wniosku pod względem kryteriów 

formalnych.  

 

W przypadku dokonania przez 

Wnioskodawcę poprawek niezgodnych ze 

wskazaniem pracownika biura LGD 

wniosek może nie podlegać ocenie przez 

Radę Programową. 

 

 

 


