
 

Załącznik nr 4 do Procedur realizacji Projektu grantowego 

 KARTA OCENY FORMALNEJ PROJEKTU GRANTOWEGO 
"OPRACOWANIE MODELOWYCH PROGRAMÓW KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW 

ZAWODOWYCH I KURSÓW UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH DLA BRANŻ OBSZARU III"  

wdrażanego na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 Efektywne polityki 

publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14. Rozwój narzędzi dla uczenia 

się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

Branża, dla której ma powstać modelowy program nauczania dla kwalifikacyjnych kursów 

zawodowych*: 

�  teleinformatyczna 

�  elektroenergetyczna 

�  elektroniczno- mechatroniczna 

�  górniczo-wiertnicza 

�  metalurgiczna 

�  mechaniczna 

�  mechaniki precyzyjnej 

�  motoryzacyjna 

Termin naboru dla danej branży upłynął dnia ………………………….  

Podmiot starający się o grant : ………………………………………………………………………………………………...…… 

(Pełna nazwa instytucji) 

    ………………………………………………………………………………………………...……… 

 

 

Lp. KRYTERIA FORMALNE 

OCENA:  
„1” – SPEŁNIA, 

„0” – NIE SPEŁNIA 

1. Czy formularz zgłoszeniowy został złożony w terminie naboru?  

2. 
Czy pomysł zgłoszono w formie wskazanej w Procedurach realizacji 

Projektu grantowego? 
 

3. 

Czy podmiot ubiegający się o grant jest uprawniony do otrzymania 

wsparcia tj. prowadzi kształcenie zawodowe/zamierza prowadzić 

kształcenie zawodowe)  

 

4. 
Czy podmiot ubiegający się o grant posiada odpowiednie 

doświadczenie w tworzeniu programów? 
 

5. 
Czy podmiot ubiegający się o grant nie jest w stanie likwidacji 

i upadłości? 
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6. 
Czy podmiot ubiegający się o grant nie podlega wykluczeniu 

z ubiegania się o dofinansowanie? 
 

7. 

Czy podmiot aplikujący o grant złożył deklarację współpracy 

z minimum 1 podmiotem z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół 

lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie 

zawodowe? 

 

8. 
Czy podmiot ubiegający się o grant nie jest wykluczony z możliwości 

otrzymania wsparcia(ma odpowiednią formę prawną)?  
 

9. 

Czy podmiot aplikujący o grant złożył dokumenty podpisane przez 

osobę /osoby upoważnioną/upoważnione* do reprezentowania 

podmiotu? 

 

10. 
Czy podmiot aplikujący o grant złożył oświadczenie dot. akceptacji 

Procedur realizacji Projektu grantowego?   
 

 

Z uwagi na spełnienie/nie spełnienie* przez Wnioskodawcę wszelkich stawianych wymagań 

formalnych formularz podlega/nie podlega* merytorycznemu rozpoznaniu. 

 

 

___________________________                                       ___________________________________ 

Miejscowość i data                                                                                                Podpis kierownika projektu 

 

 

 

___________________________                                       ___________________________________ 

Miejscowość i data                                                                         Podpis asystenta kierownika projektu 

 

 

* - właściwe podkreślić 


