Karta formalnej weryfikacji wniosków grantowych w ramach realizacji
Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 2016 - 2022 (LSR)
LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ZALEW ZEGRZYŃSKI

Nazwa działania
Numer wniosku
Nazwa wnioskodawcy
Tytuł projektu
L.P.

KRYTERIA DOSTĘPU
(warunkujące możliwość skorzystania ze wsparcia)

1.

Operacja realizuje przynajmniej 1 cel ogólny, 1 cel
szczegółowy i wpisuje się co najmniej w 1 przedsięwzięcie
LSR .
W opisie operacji wskazane są realizowane przez nią cele i
przedsięwzięcia LSR, a zakres i cele operacji potwierdzają
adekwatność wskazanych celów i przedsięwzięć.

2.

Operacja przyczynia się do osiągnięcia przynajmniej 1
wskaźnika produktu, przynajmniej 1 wskaźnika rezultatu
oraz przynajmniej 1 wskaźnika oddziaływania LSR.
W opisie operacji wskazane są realizowane przez nią wskaźniki
LSR, a zakres i cele operacji potwierdzają adekwatność
wskazanych wskaźników.

3.

Operacja generuje przynajmniej 1 nowe miejsce pracy
(kryterium dostępu dla operacji polegających na podejmowaniu
lub rozwijaniu działalności gospodarczej

L.P.

KRYTERIA FORMALNE:

1.

Wersja papierowa i elektroniczna są tożsame

2.

Wniosek zawiera podpisy osób upoważnionych

3.

Wniosek został wypełniony w języku polskim

4.

Wnioskodawca jest podmiotem uprawnionym do aplikowania

5.

Wnioskodawca posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie
LGD

6.

Wnioskowana kwota dofinansowania grantu mieści się w limitach
ustalonych dla danego naboru

7.

Zakres tematyczny operacji grantowej zgodny jest z zakresem

TAK

NIE

TAK/NIE

ND

tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze
8.

Forma wsparcia jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o
naborze

9.

Wniosek spełnia dodatkowe warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w
ramach danego naboru
Warunek dodatkowy 1
Warunek dodatkowy 2
Warunek dodatkowy 3

10.

Wniosek zawiera załączniki zgodnie z wykazem we wniosku

Jeśli wniosek zawiera inne braki lub oczywiste omyłki, poniżej należy wpisać jakie:

Wniosek kierowany do dalszej
oceny

Wniosek kierowany do
uzupełnień

Wniosek odrzucany

TAK / NIE

TAK / NIE

TAK / NIE

Uzasadnienie (jeśli dotyczy):

Karta formalnej weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy wypełniana przez LGD
Imię i nazwisko:
Funkcja:
Podpis:
Data:

