
Załącznik nr 4: Karta oceny formalnej

Nr identyfikacyjny Wniosku: ……………………………..

KARTA OCENY FORMALNEJ PROJEKTU GRANTOWEGO
„ASYSTENT UCZNIA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI

EDUKACYJNYMI - PILOTAŻ”

wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020 Oś Priorytetowa 2, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty,

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego

IDENTYFIKACJA WNIOSKU O POWIERZENIE GRANTU:

1. Data wpływu Wniosku o powierzenie grantu:
…………………………………………………..

2. Nazwa Podmiotu składającego Wniosek o powierzenie grantu:
…………………………………………………………………………………………
……….…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….

3. Typ Podmiotu składającego Wniosek o powierzenie grantu:
☐ powiat
☐ miasto na prawach powiatu
☐ gmina miejska
☐ gmina miejsko-wiejska
☐ gmina wiejska
☐ inna osoba fizyczna lub prawna

4. Typ/y szkoły/szkół, w jakiej/jakich będzie wdrażany projekt grantowy:
☐ przedszkole
☐ szkoła podstawowa
☐ szkoła branżowa I stopnia
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☐ liceum ogólnokształcące
☐ technikum

5. Województwo, na terenie którego będzie realizowany projekt grantowy:
☐ woj. dolnośląskie
☐ woj. kujawsko-pomorskie
☐ woj. lubelskie
☐ woj. lubuskie
☐ woj. łódzkie
☐ woj. małopolskie
☐ woj. mazowieckie
☐ woj. opolskie
☐ woj. podkarpackie
☐ woj. podlaskie
☐ woj. pomorskie
☐ woj. śląskie
☐ woj. świętokrzyskie
☐ woj. warmińsko-mazurskie
☐ woj. wielkopolskie
☐ woj. Zachodniopomorskie

OCENA FORMALNA:

L.p KRYTERIUM OCENA: 1 – SPEŁNIA,
OCENA: 0 – NIE SPEŁNIA

1. Wniosek o powierzenie grantu złożono w
terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze
Grantobiorców.

2. Wniosek o powierzenie grantu złożono w
wymaganej formie, na obowiązującym
formularzu.

3. Wniosek o powierzenie grantu został wypełniony
w języku polskim.

4. Wniosek o powierzenie grantu jest kompletny.
5. Wnioskodawca jest podmiotem uprawnionym do

otrzymania grantu.
6. Wnioskodawca wskazał jako miejsce realizacji

przedsięwzięcia grantowego typ szkoły/ szkół
wskazany w Procedurach realizacji projektu
grantowego.

7. Wnioskodawca wskazał min. 1 i max. 5 szkół, w
których realizowany będzie projekt grantowy.
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8. Wnioskodawca zakłada zatrudnienie minimum
jednego a maksymalnie dwóch ASPE na każdą
prowadzoną przez siebie szkołę zgłoszoną do
objęcia wsparciem w projekcie grantowym.

9. Okres realizacji projektu grantowego wynosi
minimum 10 miesięcy.

10. Zakładany minimalny wymiar zatrudnienia ASPE
– ½ etatu.

11. Wnioskodawca właściwie określił wnioskowaną
kwotę grantu.

12. Wnioskodawca zobowiązuje się do
uwzględnienia w rekrutacji ASPE kryteriów
(wymagań w zakresie wykształcenia oraz
kompetencji psychospołecznych,
organizacyjnych i komunikacyjnych określonych
w Załączniku nr 2 do Procedur oraz kryteriów
bazujących na kompetencjach - oceny wolnych
od uprzedzeń i stereotypów - spełniania
standardu minimum w zakresie przestrzegania
zasady równości kobiet i mężczyzn.

13. Wnioskodawca zobowiązuje się do:
● zapewnienia udziału osoby zrekrutowanej

do pełnienia funkcji ASPE, w szkoleniach
oraz jej podejścia do egzaminu przed
dopuszczeniem ASPE do pracy w
ramach projektu grantowego;

● zweryfikowania czy ASPE zdał kończący
cykl szkoleń egzamin z wynikiem
pozytywnym przed dopuszczeniem ASPE
do pracy w ramach projektu grantowego;
W uzasadnionych przypadkach, po
uzyskaniu zgody Grantodawcy, ASPE
może zostać dopuszczony do pracy
przed podejściem do egzaminu, pod
warunkiem zaliczenia minimum 50%
godzin szkoleń obligatoryjnych;

● zawarcia z ASPE umowy o pracę oraz do
zobowiązania w niej ASPE do
uczestnictwa w szkoleniach i badaniach
zaplanowanych w ramach projektu oraz
do prowadzenia dokumentacji jego
działań zgodnie z wytycznymi.
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14. Wnioskodawca nie otrzymał grantu na realizację
działań w ramach projektu.

15. Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z
możliwości ubiegania się o finansowanie.

KOŃCOWA OCENA FORMALNA

☐Wniosek o powierzenie grantu spełnia warunki formalne i zostaje
skierowany do oceny jakościowej.

☐Wniosek o powierzenie grantu otrzymał ocenę negatywną.

☐ Ocena formalna została wstrzymana – Wniosek o powierzenie grantu
skierowany do uzupełnienia.

Uwagi…………………….……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………….…………………………………
……………………………………………………….…………………………………………
……………………………………………….…………………………………………………
……………………………………….…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

OŚWIADCZENIE

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 271 i 272 Kodeksu karnego
oświadczam, że:

1. nie przygotowywałem/łam niniejszego Wniosku o powierzenie grantu;
2. nie łączył mnie lub nie łączy związek małżeński, stosunek pokrewieństwa lub

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej
do drugiego stopnia z reprezentantem prawnym Podmiotu składającego
Wniosek o powierzenie grantu, jego zastępcą prawnym lub członkami
organów zarządzających lub organów nadzorczych Podmiotu);

3. przed upływem 3 lat od dnia ogłoszenia naboru grantów nie pozostawałem
w stosunku pracy lub zlecenia z Podmiotem składającym Wniosek
o powierzenie grantu i nie byłem członkiem organów zarządzających lub
organów nadzorczych Podmiotu składającego Wniosek o powierzenie grantu;

4. nie pozostaję z Podmiotem składającym Wniosek o powierzenie grantu w
takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione
wątpliwości co do mojej bezstronności;
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5. zobowiązuję się do zachowania w poufności informacji i dokumentów
ujawnionych mi lub wytworzonych przeze mnie lub przygotowanych przeze
mnie w trakcie lub jako rezultat oceny Wniosku o powierzenie grantu i
zgadzam się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów niniejszej
oceny i nie powinny być ujawnione stronom trzecim. W przypadku
stwierdzenia którejkolwiek z powyżej wymienionych zależności zobowiązuję
się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie w formie pisemnego
wniosku
o wyłączenie z procedury oceny.

………………………………………

Data i podpis oceniającego:

………………………………………

Data i podpis osoby zatwierdzającej ocenę:
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