Załącznik nr 2 do Procedur wyboru i oceny Grantobiorców

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ
Kartę wypełnia się przy zastosowaniu ogólnej wskazówki dotyczącej odpowiedzi TAK, NIE, ND.
TAK - możliwe jest udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na pytanie,
NIE - możliwe jest udzielenie jednoznacznej negatywnej odpowiedzi lub na podstawie dostępnych informacji
i dokumentów nie można potwierdzić spełniania danego kryterium,
ND - weryfikowany punkt karty nie dotyczy danego Grantobiorcy.
Numer indywidualny wniosku:
Nazwa grantobiorcy:
Tytuł projektu:
SEKCJA DOTYCZĄCA FORMULARZA WNIOSKU O POWIERZENIE GRANTU
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

Kryteria
Identyfikacja Grantobiorcy – zgodność
z załączonymi dokumentami
Zgodność z celami i wskaźnikami LSR
i ogłoszeniem o naborze
Czas trwania realizacji grantu zgodny
z ogłoszeniem o naborze
Miejsce/lokalizacja realizacji grantu zgodna
z załączonymi dokumentami (dot. projektów
inwestycyjnych)
Spójność opisu działań z celami
i wskaźnikami
Limit pomocy w ramach PROW 2014-2020
– dostępność środków
Spójność budżetu (planu finansowego)
wniosku z opisem działań
Kwalifikowalność kosztów/wydatków
przewidzianych w projekcie
Zgodność harmonogramu realizacji
z ogłoszeniem o naborze
Kompletność załączników obligatoryjnych
Wniosek został podpisany przez osobę
upoważnioną lub dołączono
upoważnienie/pełnomocnictwo?
Czy zapisy wniosku i/lub załączników do
wniosku pozwalają na dokonanie oceny
zgodności z LSR, wybór operacji lub
ustalenie kwoty wsparcia?

Tak

Nie

















































ND

Uwagi



WYNIK WERYFIKACJI MERYTORYCZNEJ:
Oświadczenia i zobowiązania osób weryfikujących i zatwierdzających kartę:
- oświadczam, że będę wypełniać obowiązki w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną wiedzą,
- zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji o dokumentów ujawnionych lub wytworzonych lub
przygotowanych w trakcie lub jako rezultat oceny i zgadzam się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów
niniejszej oceny i nie mogą zostać ujawnione osobom trzecim,
- zobowiązuje się nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji dotyczących
dokonywanej oceny

TAK
Data weryfikacji

Grantobiorca zostaje
wezwany do złożenia
uzupełnień, wyjaśnień

………………….
NIE

Imię i nazwisko weryfikującego:
…………………………………………

Data zatwierdzenia:

Imię i nazwisko osoby zatwierdzającej

………………….

………………………………………..

Zatwierdził:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy
finansowej w ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność "
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1570 z późn. zm.)

