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 KARTA WERYFIKACJI WNIOSKU  

O POWIERZENIE GRANTU- KRYTERIA 

FORMALNE 
(pieczęć biura LGD) 

 
NUMER WNIOSKU: 
 

 

 
NAZWA WNIOSKODAWCY 
 

 

 
TYTUŁ GRANTU 
 

 

                                                                                                                                            WERYFIKUJĄCY 
                                                                                                                                            

Kryteria dot. zgodności wniosku z ogłoszeniem o naborze operacji o 

powierzenie grantu 

TAK NIE 

1. Czy wniosek został 

złożony w miejscu i 

terminie wskazanym 

w ogłoszeniu? 

Nie- nie podlega uzupełnieniom- 

wniosek nie zostanie przedstawiony 

do oceny Radzie Programowej- 

przejdź do części II. 

 

Tak- przejdź do kryterium 2 

 

2. Czy wniosek jest 

zgodny z zakresem 

tematycznym 

wskazanym w 

ogłoszeniu? 

Nie- wniosek nie zostanie 

przedstawiony do oceny Radzie 

Programowej -przejdź do części II. 

 

Tak- przejdź do kryterium 3 

 

3. Czy wniosek realizuje 

cele i wskaźniki 

założone w LSR? 

Nie- wniosek nie zostanie 

przedstawiony do oceny Radzie 

Programowej- przejdź do części II. 

 

Tak- przejdź do kryterium 4 

 

4. Czy Wnioskodawca 

jest podmiotem 

uprawnionym – 

zgodnie z 

Regulaminem – do 

wnioskowania? 

Nie- wniosek nie zostanie 

przedstawiony do oceny Radzie 

Programowej- przejdź do części II. 

 

Tak- przejdź do kryterium 5 

 

5. Czy okres realizacji 

zadania jest zgodny z 

Ogłoszeniem o 

Konkursie? 

 
 

Nie -wniosek nie zostanie 

przedstawiony do oceny Radzie 

Programowej- przejdź do części II. 

 

Tak- przejdź do kryterium 6 

 

6. Czy kwota Nie- wniosek nie zostanie  
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wnioskowanego 

grantu jest zgodna z 

Ogłoszeniem o 

Konkursie? 

przedstawiony do oceny Radzie 

Programowej- przejdź do części II. 

 

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-- przejdź do części II. 

 

Nie- przejdź do kryterium 8 

 

 

8. Czy wniosek jest 

kompletny? 

Wszystkie rubryki 

zostały wypełnione i 

wszystkie załączniki 

dołączone. 

 

 

Podlega uzupełnieniom- przejdź do 

kryterium 9 

 

 

9. Czy przedstawiony w 

formularzu wniosku 

budżet jest 

prawidłowo 

wypełniony (nie 

zawiera błędów 

rachunkowych). 

 

 

 

Podlega uzupełnieniom - przejdź do 

kryterium 10 

 

10. Czy Grantobiorca 

wywiązał się z 

umowy na realizację 

poprzedniego grantu 

w ramach Projektów 

Grantowych 

realizowanych przez 

LGD- jeśli dotyczy 

 

 

Nie- wniosek nie zostanie 

przedstawiony do oceny Radzie 

Programowej- przejdź do części II. 

 

Tak 
 

 

 

 
1. Wynik Weryfikacji:                                                                                               

 
a) Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny  

pod kątem zgodności z Programem PROW 2014-2020 
oraz lokalnych kryteriów wyboru 
 

 
b) Wniosek kwalifikuje się do odrzucenia (uzasadnienie) 

 

 
2. Uzasadnienie: 
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Zweryfikował: 
 
Imię i Nazwisko Weryfikującego                                     …………………………………………………………………………. 
 
 
Data i podpis                                                                      …………………………………………………………………………. 
 
 
 
Uwagi: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 


