Załącznik nr 5 Regulaminu otwartego konkursu grantowego

KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU GRANTOWEGO
w ramach Projektu Grantowego
“Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Oś Priorytetowa II Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji,
Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty
Organizator konkursu ……………………………………………………………………………….…….…………………………….
Nr konkursu……………………………………………………………………………………..……………………………………………
Data wpływu wniosku ……………………………………………………………………………………………………………………
Nr wniosku ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Nazwa Wnioskodawcy (organ prowadzący)……………………………………………………………………………………
Oceniający………………………………………………………………………………………………………………………..……………

A.

OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE
(wymagane jest spełnienie
wszystkich kryteriów formalnych)

SPEŁNIA
(wstawić x)

NIE
SPEŁNIA
(wstawić x)

UZASADNIENIE
(W PRZYPADKU ZAZNACZENIA
ODPOWIEDZI „NIE SPEŁNIA”)

Metodologia oceny kryteriów

1.

Czy wniosek złożono w terminie
wskazanym w regulaminie
konkursu?

Wnioski złożone przed dniem uruchomienia
naboru lub po terminie zakończenia lub
zawieszenia naboru będą odrzucane.

2.

Czy wniosek wypełniono w języku
polskim?

Wnioski złożone w innym języku niż język polski
będą odrzucane.

3.

Czy wniosek złożono w formie
wskazanej w regulaminie
konkursu?

Wnioski złożone w formie innej niż wskazanej w
Regulaminie, tj. wersja inna niż elektroniczna
– nie będą rozpatrywane.

4.

Czy Wnioskodawca jest podmiotem
uprawnionym do ubiegania się
o udzielenie grantu?

Do ubiegania się o granty są podmioty
publiczne albo niepubliczne, będące organem
prowadzącym - przedszkola specjalne; szkoły
specjalne; placówki specjalne (Młodzieżowy
Ośrodek Wychowawczy (MOW) / Młodzieżowy
Ośrodek Socjoterapii (MOS) / Specjalny Ośrodek
Szkolno - Wychowawczy (SOSW)) lub
równoważne w przypadku zmian w systemie
oświaty).
Wnioski innych podmiotów będą odrzucane.

5.

Czy Wnioskodawca nie podlega
wykluczeniu i możliwości ubiegania
się o grant w tym wykluczeniu,
o którym mowa w art. 207 ust. 4
Ustawy z dn. 27.08.2009 o
finansach publicznych?

Art. 207. 1. W przypadku gdy środki
przeznaczone na realizację programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich są:
1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,
2) wykorzystane z naruszeniem procedur,
o których mowa w art. 184,
3) pobrane nienależnie lub w nadmiernej
wysokości – podlegają zwrotowi wraz z

A.

OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE
(wymagane jest spełnienie
wszystkich kryteriów formalnych)

SPEŁNIA
(wstawić x)

NIE
SPEŁNIA
(wstawić x)

UZASADNIENIE
(W PRZYPADKU ZAZNACZENIA
ODPOWIEDZI „NIE SPEŁNIA”)

Metodologia oceny kryteriów

odsetkami w wysokości określonej jak dla
zaległości podatkowych, liczonymi od dnia
przekazania środków, w terminie 14 dni od dnia
doręczenia ostatecznej decyzji, o której mowa
w ust. 9, na wskazany w tej decyzji rachunek
bankowy.
Na podstawie oświadczenia zawartego we
wniosku grantowym.
W przypadku braku wskazania wniosek
kierowany będzie do wyjaśnienia i/lub
uzupełnienia, w przypadku odpowiedzi TAK
wniosek podlega odrzuceniu.

B.

KRYTERIA DOSTĘPU
(wymagane jest spełnienie
wszystkich kryteriów dostępu)

SPEŁNIA
(wstawić x)

NIE
SPEŁNIA
(wstawić x)

UZASADNIENIE
(W PRZYPADKU ZAZNACZENIA
ODPOWIEDZI „NIE SPEŁNIA”)

Metodologia oceny kryteriów

1.

Czy Wnioskodawca złożył 1
wniosek?

Wnioskodawca może wnioskować o jeden grant na
utworzenie i funkcjonowanie SCWEW.

2.

Czy Wnioskodawca wskazał
przedszkole/szkołę/placówkę
specjalna do pełnienia roli SCWEW?

Wnioskodawca do pełnienia roli SCWEW powinien
wskazać placówkę specjalną:
• przedszkola specjalne,
• szkoły specjalne,
• placówki specjalne (Młodzieżowy Ośrodek
Wychowawczy (MOW) / Młodzieżowy
Ośrodek Socjoterapii (MOS) / Specjalny
Ośrodek Szkolno - Wychowawczy (SOSW)) lub

B.

KRYTERIA DOSTĘPU
(wymagane jest spełnienie
wszystkich kryteriów dostępu)

SPEŁNIA
(wstawić x)

NIE
SPEŁNIA
(wstawić x)

UZASADNIENIE
(W PRZYPADKU ZAZNACZENIA
ODPOWIEDZI „NIE SPEŁNIA”)

Metodologia oceny kryteriów

równoważne w przypadku zmian w systemie
oświaty)
W przypadku braku wskazania wniosek kierowany
będzie do wyjaśnienia i/lub uzupełnienia.
3.

4.

Czy Wnioskodawca potwierdził, że
przedszkole/szkoła/placówka
wskazana do roli SCWEW posiada
kompetencje, wiedzę i umiejętności
w zakresie pracy z dziećmi
uczniami/ słuchaczami z
niepełnosprawnościami
intelektualnymi?

Przedszkole/szkoła/placówka wskazana do roli
SCWEW wskazana przez Wnioskodawcę powinna
posiadać kompetencje, wiedzę i umiejętności w
zakresie pracy z dziećmi uczniami/ słuchaczami z
niepełnosprawnościami intelektualnymi.

Czy Wnioskodawca wskazał
dane co najmniej 5 przedszkoli
/szkół ogólnodostępnych z terenu
minimum jednego powiatu?

Warunkiem obligatoryjnym powstania SCWEW przy
danej placówce jest objęcie wsparciem co najmniej 5
przedszkoli i/lub szkół z terenu minimum jednego
powiatu. Poniżej należy podać dane wszystkich szkół
i przedszkoli, które zostaną objęte wsparciem
SCWEW.

W przypadku braku wskazania wniosek kierowany
będzie do wyjaśnienia i/lub uzupełnienia.

W przypadku braku wskazania danych 5 przedszkoli
/szkół ogólnodostępnych z terenu minimum jednego
powiatu wniosek kierowany będzie do wyjaśnienia
i/lub uzupełnienia.
5.

Czy wartość przedsięwzięcia nie
przekracza maksymalnej wysokości
grantu oraz określonych proporcji
kosztów, tj. 90% koszty
merytoryczna, 10% koszty zakupu
sprzętu specjalistycznego?

Wnioskodawca może wnioskować
o grant dla SCWEW max 1.999.416,35 zł.
90% stanowią koszty związane z działaniami
merytorycznymi - 1.799.474,72 zł. oraz

B.

KRYTERIA DOSTĘPU
(wymagane jest spełnienie
wszystkich kryteriów dostępu)

SPEŁNIA
(wstawić x)

NIE
SPEŁNIA
(wstawić x)

UZASADNIENIE
(W PRZYPADKU ZAZNACZENIA
ODPOWIEDZI „NIE SPEŁNIA”)

Metodologia oceny kryteriów

10% koszty dotyczące zakupu sprzętu
specjalistycznego - 199.941,64 zł.
W przypadku przekroczenia kwoty wniosek
kierowany będzie do wyjaśnienia i/lub uzupełnienia.
6.

Czy złożono wszystkie wymagane
oświadczenia i dokumenty?

Wnioskodawca powinien złożyć wszystkie
oświadczenia i dokumenty wymienione w części IX i
X wniosku grantowego.
W przypadku braku chociaż jednego oświadczenia
formularz aplikacyjny kierowany będzie do
wyjaśnienia i/lub uzupełnienia.
Wymagane zał.
1. Dokument określający status prawny
instytucji (np. kopia zaświadczenia o wpisie
do rejestru działalności gospodarczej,
wyciąg z rejestru handlowego, statut lub
akt założycielski)
2. Pełnomocnictwo
3. List intencyjny dot. współpracy organu
prowadzącego z przedszkolami/szkołami
ogólnodostępnymi funkcjonującymi na
obszarze, na którym będzie świadczone
SCWEW
4. Deklaracja Wnioskodawcy dot. CIDON.

C.

1.

DECYZJA W SPRAWIE SPEŁNIANIA
KRYTERIÓW FORMALNYCH ORAZ
KRYTERIÓW DOSTĘPU
Czy wniosek spełnia wszystkie
ogólne kryteria formalne i kryteria
dostępu oceniane na etapie oceny
formalnej i może zostać przekazany
do oceny merytorycznej?

Sporządzony przez:
Data, podpis oceniającego

SPEŁNIA

NIE
SPEŁNIA

UWAGI

