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Załącznik nr 3 
do Procedury oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców  

KARTA OCENY WNIOSKÓW WEDŁUG KRYTERIÓW DOSTĘPU 

imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy: 

 

oznaczenie naboru: 

nazwa / tytuł  operacji: 

 

numer wniosku: 

 

Oceniający 

 

Lp. KRYTERIA DOSTĘPU: ND TAK NIE 

1. 
Zakres tematyczny operacji jest zgodny z tematycznym zakresem  projektu grantowego 
wskazanym w ogłoszeniu o naborze 

   

2. 

Koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych źródeł publicznych (nie 
dotyczy jednostek sektora finansów publicznych i organizacji pożytku publicznego będących 
organizacjami pozarządowymi, o ile koszty kwalifikowalne nie są współfinansowane z funduszy 
strukturalnych, Funduszu Spójności lub jakiegokolwiek innego unijnego instrumentu 
finansowego) 

   

3. Operacja będzie realizowana nie więcej niż w dwóch etapach    

4. 

Wykonanie zakresu rzeczowego, w tym poniesienie przez Grantobiorcę kosztów 
kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po 
zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 1 roku od dnia zawarcia umowy o powierzenie 
grantu 

   

5. 
Operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze 
wiejskim objętym LSR  

   

6. 

Operacja będzie realizowana na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością 
Grantobiorcy lub posiada on udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na 
cele określone we wniosku co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania 
zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji 

   

7. 

Inwestycje w ramach operacji  będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub 
współwłasnością Grantobiorcy lub posiada on udokumentowane prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele określone we wniosku co najmniej przez okres realizacji operacji oraz 
okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji 

   

8. Wartość operacji nie jest niższa niż 10 tys. zł    
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9. 

Grantobiorca:  
  

1. Posiada doświadczenie w realizacji zadań o charakterze podobnym do operacji, którą 
zamierza realizować, lub    

2. Posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub    

3. Posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli 
jest osobą fizyczną, lub    

4. Wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować    

10. Realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych    

Dodatkowe kryteria dostępu: 
(jeśli dotyczy) 

11.     

12.     

13.     

 

 

Uzasadnienie 

(jeśli dotyczy) 

 

 
 

UZASADNIENIE procesu usuwania istotnych rozbieżności 

(kto go dokonywał, wyjaśnienie rozbieżności, jakie czynności i w ramach jakich 

kryteriów podjęto, uzasadnienie) 

Data i podpis: 

 

 

 

 

 
Wniosek kierowany do dalszej oceny Wniosek odrzucany 

TAK   
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