
Załącznik nr 12 

Karta oceny zgodności operacji z warunkami wstępnymi tzw. karta warunków 

wstępnych 
Numer naboru  

Znak sprawy  

Data wpływu  

Tytuł operacji  

Nazwa wnioskodawcy  

Lp. Kryterium 
Ocena spełnienia  

TAK NIE 

1.0* 
Wniosek został złożony w miejscu wskazanym 

w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie 

wsparcia  

Rejestr złożonych 

wniosków   

2.0* 

Wniosek został złożony w terminie wskazanym 

w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie 

wsparcia 

Rejestr złożonych 

wniosków 
  

3.0* 
Operacja jest zgodna z zakresem tematycznym 

wskazanym w ogłoszeniu o naborze 
Ocena na podstawie 

wniosku i ogłoszenia   

4.0* 
Operacja jest zgodna z formą wsparcia 

wskazaną w ogłoszeniu o naborze 
Ocena na podstawie 

wniosku i ogłoszenia    

5.0* 
Operacja spełnia dodatkowe warunki 

udzielenia wsparcia, w tym wskazane w LSR, 

dla danego naboru: 

Ocena „TAK” tylko 

jeżeli w 5.1, 5.x 

udzielono odpowiedzi 

„TAK” 

TAK NIE DO UZUP 

5.1 Operacja jest zgodna ze wskazanym w LSR: 
Ocena „TAK” tylko 

jeżeli w a, b i c udzielono 

odpowiedzi „TAK” 
   

a Opisem 
Ocena na podstawie 

wniosku i LSR 
 

   

b Wnioskodawcą     

c 
Wartością minimalną i maksymalną 

dofinansowania oraz poziomem procentowym 
   

5.x 
Inne warunki udzielenia wsparcia wskazane w 

ogłoszeniu o naborze 1 

Ocena na podstawie 

wniosku i ogłoszenia    

6.0 
Warunki wyboru operacji wskazane w 

ogłoszeniu o naborze 

Ocena na podstawie 

dokumentacji 

aplikacyjnej  i ogłoszenia 
   

Uwagi skutkujące wezwaniem wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień i/lub dokumentów (weryfikującego pracownika biura i członków Rady): 
 

 
Uzasadnienie w przypadku odpowiedzi NIE dla pkt 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0,6.0 

 
 

Imię i nazwisko weryfikującego pracownika biura Podpis Data 

Imię i nazwisko Prowadzącego Posiedzenie 2 Podpis Data posiedzenia 

 

 

 
 

                                                           
1  Wpisać dodatkowe warunki udzielenia wsparcia wskazane w ogłoszeniu o naborze, niewystępujące w 

innych kryteriach oceny wstępnej lub innych etapach oceny i wyboru operacji. 
 2 Wiersz wypełniany jest na posiedzeniu Rady, po przeprowadzeniu głosowania. 
 * Jeżeli w danym etapie oceny wpisano „NIE” operacja nie podlega dalszej ocenie. Należy wpisać 
uzasadnienie dla odpowiedzi „NIE”. 

 


