
 
 

Załącznik nr 3 do Regulaminu 
 

Wzór 
 

KARTA OCENY WNIOSKU O POWIERZENIE GRANTU 
złożonego w ramach projektu „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie 
mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” 

 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020   Oś priorytetowa II 

Efektywne polityki publiczne dla  rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 

2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym 

 
  

Nr wniosku i data wpływu 
  

Województwo 
 

Nazwa i siedziba Wnioskodawcy 
(zgodnie z dokumentem 
rejestrowym) 

 

Forma prawna 
 

Wysokość wnioskowanej kwoty 
grantu 

 

I. OCENA FORMALNA WNIOSKU 

Kryteria oceny formalnej wniosku Tak  

 

Nie  

 

Punkty  

(0-1) 

1. Czy wniosek został złożony w terminie?    

2. Czy wniosek jest złożony przez podmiot 

uprawniony do udziału w naborze wniosków o 

powierzenie grantu? 

  

 

W przypadku 

nie spełnienia 

jednego 

z wymienionych 

kryteriów – 

ocena 0 pkt 

3. Wnioskodawca nie jest wykluczony z 

możliwości otrzymania grantu  
  

4. Czy wniosek został złożony na właściwym 

formularzu? 
  



 
 

5. Czy wniosek jest kompletny (posiada 

wszystkie wymagane załączniki) oraz czy 

zostały wypełnione wszystkie punkty 

wniosku? 

  

 

6. Czy okres realizacji wniosku nie przekracza 

maksymalnego czasu określonego w 

Regulaminie? 

   

Ocena formalna (wniosek przyjęty – 1 pkt, odrzucony – 0 pkt)  pkt 



 
 

 

II. OCENA MERYTORYCZNA WNIOSKU 

Kryteria oceny merytorycznej wniosku Punkty 

1) Opis grup docelowych wskazanych we wniosku (adekwatność w 

stosunku do zaplanowanych działań)  
0-5) 

2) Opis działań w oparciu o dokument „Ogólnopolskie ramowe 

wytyczne tworzenia lokalnych planów DI” 
(0-5) 

3) Opis elementów planu DI, o których mowa w rozdziale 2.6 

regulaminu 
(0-5) 

4)  Ocena trwałości wdrożonego Planu DI 

6 m-cy – 1 pkt 

6-12 m-cy – 2 pkt 

(0-2) 

5) Adekwatność zaplanowanych działań w stosunku do założonych 

rezultatów  
(0-5) 

6) Ocena wskaźników, które zostaną osiągnięte w ramach grantu (0-5) 

7) Zasadność zaplanowanych kosztów realizacji działań, 

skalkulowanych w oparciu o zasady określone w Regulaminie 
(0-5) 

Ocena merytoryczna wniosku (max 32 pkt) …………pkt 

ŁĄCZNA PUNKTACJA OCENY WNIOSKU (max. 33 pkt) 

(punkty oceny formalnej + punkty oceny merytorycznej) 

…………pkt 

 WNIOSKOWANA KWOTA  GRANTU  

REKOMENDOWANA KWOTA GRANTU  

 

 

 

  

 



 
 
 

 

 

Opinia Członka Komisji Oceny Wniosków: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Podpis członka Komisji: 

Imię i nazwisko Podpis 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



 
 

Załącznik nr 1 do Karty oceny wniosku 

 

Ocena porównywalności kosztów pomiędzy wnioskami  o powierzenie grantu złożonymi 

przez Wnioskodawców o porównywalnej wielkości (liczbie mieszkańców) i/lub pomiędzy 

wnioskami zawierającymi porównywalne działania. Porównanie kosztów za podobne usługi/ 

towary. 

 

Opinia Członków Komisji Oceny Wniosków: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

 
  ZATWIERDZAM 

 
 
 

……………………….……………….………… 
data i podpis Przewodniczącego Komisji 

 


