KARTA WERYFIKACJI WSTĘPNEJ DOKONYWANA PRZEZ PRACOWNIKA LGD

KARTA WERYFIKACJI WSTĘPNEJ WNIOSKU
(pieczęć LGD)

NR NABORU1
NR WNIOSKU1
NAZWA GRANTOBIORCY1
TYTUŁ PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM1

WERYFIKACJA WSTĘPNA
Lp.
1.

2.

Wymogi formalne
Czy wniosek o dofinansowanie został złożony we
właściwym terminie, do właściwej instytucji i w
odpowiedzi na właściwy konkurs
Czy wniosek o dofinansowanie projektu został złożony na
właściwym formularzu oraz tożsamej wersji
elektronicznej (płyta CD) wraz z wymaganymi
załącznikami (uzupełnieniu podlegają tylko załączniki,
wniosek nie podlega uzupełnieniu w przypadku złożenia
go na niewłaściwym formularzu)

Ocena
☐ TAK

☐ TAK

☐ NIE

☐ NIE

☐ do
uzupełnienia

Uzasadnienie uzupełnienia:
3.

Czy wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami został
wypełniony w języku polskim
Czy wniosek o dofinansowanie jest kompletny tj. zawiera
wszystkie strony i załączniki

4.

☐ TAK
☐ TAK

☐ NIE

☐ NIE

☐ do
uzupełnienia

…………………………….

Ilość stron wniosku o dofinansowanie
Liczba załączników wniosku o dofinansowanie

…………………………….

Uzasadnienie uzupełnienia:

5.

Czy wniosek o dofinansowanie jest podpisany przez
uprawniony podmiot. W przypadku podpisania wniosku na
podstawie pełnomocnictwa wymagane jest załączenie
pełnomocnictwa do wniosku o dofinansowanie
(uzupełnieniu podlega tylko brak dołączonego
pełnomocnictwa w przypadku gdy zostało ono udzielone)

☐ TAK

☐ NIE

PRZYPISY:
1 Pole wypełniane na podstawie Wniosku o powierzenie grantu przez pracownika biura LGD
przygotowującego dokumentację na posiedzenie Rady LGD.

☐ do
uzupełnienia

Uzasadnienie uzupełnienia:

6.

Czy informacje zawarte we wniosku pozwalają na
weryfikację kryteriów zgodności z LSR

☐ TAK

☐ NIE

☐ do
uzupełnienia

☐ TAK

☐ NIE

☐ do
uzupełnienia

Uzasadnienie uzupełnienia:
Czy informacje zawarte we wniosku pozwalają na
weryfikację Lokalnych Kryteriów wyboru
7.
Uzasadnienie uzupełnienia:

WYNIK
Spełnia/nie spełnia wymogi formalne
☐ TAK

☐ NIE

☐ DO UZUPEŁNIENIA

Uzasadnienie: …………

...............................................

..................................................

.........................................................................

(Miejscowość)

(Data)

(Podpis weryfikującego – pracownika biura LGD)

PRZYPISY:
1 Pole wypełniane na podstawie Wniosku o powierzenie grantu przez pracownika biura LGD
przygotowującego dokumentację na posiedzenie Rady LGD.

