
„INNOES - Program grantowy na rzecz innowacji społecznych w obszarze dostępności”

Załącznik nr 3 do Procedur realizacji projektu grantowego

KARTA OCENY SPECYFIKACJI INNOWACJI 

(Wniosku o powierzenie grantu) 

Ocena formalna

Oś IV Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”
Konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-022/18

Numer Specyfikacji Innowacji 
(Wniosku o powierzenie grantu)

Data złożenia Specyfikacji Innowacji

  nie pozostaję z wnioskodawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej 
bezstronności. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Inkubator i wycofania 
się z oceny tego wniosku;

Tytuł Specyfikacji Innowacji 
(Wniosku o powierzenie grantu)

Dane Wnioskodawcy Nazwa/Imię i nazwisko

Imię i nazwisko Oceniającego 

DEKLARACJA POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI

Ja, ….................................................................  (imię i nazwisko Oceniającego) oświadczam, że:

  zapoznałem/am się z Procedurami realizacji projektu grantowego oraz Regulaminem pracy Komisji Oceny Grantów,
  nie pozostaję w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w 
linii bocznej do drugiego stopnia i nie jestem związany/a z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z wnioskodawcą lub jego zastępcami prawnymi. 
W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Inkubator i wycofania się z oceny 
tego wniosku;
  przed upływem trzech lat od daty rozpoczęcia posiedzenia komisji nie pozostawałem/łam w stosunku pracy lub zlecenia z podmiotem 
ubiegającym się o dofinansowanie. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie 
Inkubator i wycofania się z oceny tego wniosku;

  zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną wiedzą;
  zobowiązuje się również nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji;
  zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych mi lub wytworzonych przeze mnie lub 
przygotowanych przeze mnie w trakcie lub jako rezultat oceny i zgadzam się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów niniejszej oceny i 
nie powinny być ujawnione stronom trzecim.

…………………………………..........................................................                                                                    ………………………………………………………………
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Czy Wnioskodawca w przypadku kosztów, które nie znajdują się w Katalogu 
średnich cen usług i towarów przedłożył dokumenty potwierdzające 
przeprowadzenie weryfikacji poziomu założonych kosztów  (np. minimum 3 oferty z 
portali internetowych lub minimum 3 oferty pozyskane od oferentów)?

UWAGIKRYTERIA FORMALNE

Czy wniosek został złożony przez osobę fizyczną/grupę osób fizycznych, osobę 
prawną / partnerstwo osób prawnych, organizację, jednostkę organizacyjną 
nieposiadającą osobowości prawnej lub osobę fizyczną prowadzącą działalność 
gospodarczą zgodnie z Procedurami realizacji projektu grantowego?

                        (Miejscowość i data)                                                                                                                                    (Czytelny podpis) 

Czy Wnioskodawca złożył maksymalnie 2 wnioski, z których każdy 
dotyczy innej grupy docelowej oraz innego rozwiązania dla każdej grupy docelowej?

Czy wniosek został złożony w wymaganym terminie, wypełniony w języku polskim, 
przygotowany na właściwym formularzu i podpisany przez upoważnione osoby?

Czy wniosek oraz wszystkie załączniki do wniosku zostały sporządzone na 
obowiązujących wzorach i wypełnione w prawidłowy sposób?

Czy wniosek o powierzenie grantu został złożony wraz z wszystkimi wymaganymi 
załącznikami zgodnie z zapisami Procedur?

Opinia grupy docelowej na temat planowanego do testowania 
pomysłu (opinię wydaje podmiot/instytucja działająca na rzecz grupy 
docelowej, określonej w Specyfikacji Innowacji)

5

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości otrzymania 
środków europejskich

Rekomendacja Doradcy klienta ds. innowacji społecznych

Dokumenty potwierdzające przeprowadzenie weryfikacji poziomu 
kosztów w budżecie (np. oferty z portali internetowych i/lub oferty 
pozyskane od oferentów, itp.)

Dokument rejestrowy (jeśli dotyczy)

Kopia porozumienia partnerskiego lub inny dokument potwierdzający 
zawiązanie grupy nieformalnej/partnerstwa (jeśli dotyczy)

Czy planowane wydatki nie zostały poniesione przed dniem złożenia wniosku o 
grant?

Czy zakres realizacji grantu wpisuje się w zakres przedsięwzięć mających na celu 
poprawę dostępności dla osób starszych z ograniczoną mobilnością i percepcją lub 
osób z niepełnosprawnością?

Czy projekt/przedsięwzięcie/inicjatywa realizowana jest na terenie Polski?
(czy realizacja projektu nie wykracza poza granice Polski)

Czy okres testowania innowacji nie przekracza 6 miesięcy?

Oświadczenie dotyczące podatku VAT (w przypadku partnerstwa 
oświadczenie składa każdy partner)

Czy budżet został poprawnie skonstruowany pod względem rachunkowym (nie 
zawiera błędów rachunkowych), nie obejmuje kosztów administracyjnych ani 
kosztów ewaluacji?

Czy wnioskowana kwota grantu nie przekracza 40.960 zł?

Czy łączny okres realizacji innowacji społęcznej nie przekracza 9 miesięcy?
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Rekomenduję do oceny merytorycznej:             ……………………………………………………..............       (Data i podpis)

Rekomenduję do poprawy formalnej:                 ……………………………………………………..............      (Data i podpis)

Wniosek odrzucony z przyczyn formalnych         ……………………………………………………..............        (Data i podpis)

Czy budżet przewiduje pobieranie wpłat i opłat od Odbiorców wsparcia w trakcie 
testowania innowacji?

Wyniki oceny formalnej
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