
Projekt „Obywatel.IT  - program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i 
opolskim” jest realizowany w ramach Programy Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2010, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje 

społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” 

SCHEMAT WNIOSKU O UDZIELENIE GRANTU 
wraz z opisem kryteriów oceny i skalą oceny 

 

Element wniosku Opis kryterium Skala oceny 

Tytuł projektu (maks. 200 znaków) Projekt ma swoją unikalną nazwę, 
stanowiącą element identyfikacyjny 
projektu. 

Kryterium 
formalne 

Termin realizacji projektu (od 
15.06.2018 r. do 31.07.2019 r.) 

Realizacja projektu mieści się w 
ramach czasowych określonych przez 
Grantodawcę. 

Kryterium 
formalne 

Miejsce realizacji projektu Projekt jest realizowany na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej na terenie 
Gminy występującej z wnioskiem o 
udzielenie grantu. 

Kryterium 
formalne 

Dane wnioskodawcy 
a. nazwa 
b. identyfikator gminy 
c. adres korespondencyjny 
d. osoba uprawniona do 

reprezentacji gminy 
e. numer rachunku 

bankowego i nazwa 
banku 

f. numer telefonu 
g. adres e-mail 

Wskazanie danych Gminy składającej 
wniosek o udzielenie grantu. 

Kryterium 
formalne 

Dane partnera (organizacji): 
a. nazwa 
b. numer NIP 
c. numer REGON 
d. numer KRS 
e. adres korespondencyjny 
f. osoba uprawniona do 

reprezentacji 
g. działalność odpłatna i 

nieodpłatna pożytku 
publicznego (maks. 
5000 znaków) 

h. numer rachunku 
bankowego i nazwa 
banku 

i. numer telefonu 

Wskazanie danych Organizacji 
pozarządowej składającej wniosek o 
udzielenie grantu w partnerstwie z 
Gminą. Wnioskodawca będzie 
dodatkowo punktować oferty 
partnerskie.  

0-1 pkt 
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j. adres e-mail 

Opis projektu wraz z wskazaniem celu 
głównego, celów szczegółowych, opisem 
działań, miejsc realizacji projektu, 
działań promocyjnych (maks. 5000 
znaków) 

Ogólna charakterystyka projektu 
wskazuje, że projekt może uzyskać 
dofinansowanie w danym konkursie. 
Opis uwzględnia wskazanie celu 
głównego projektu (ilość osób 
przeszkolonych w ramach projektu), 
celów szczegółowych. Wnioskodawca 
wskazuje poszczególne działania w 
projekcie z uwzględnieniem kontekstu 
lokalnego, wskazuje miejsca realizacji 
projektu (np. szkoła, centrum 
organizacji pozarządowych, budynek 
Gminy). Wnioskodawca opisuje 
działania promujące projekt, które 
zapewnią dotarcie z informacja o 
projekcie do jak największej liczby 
potencjalnych odbiorców.  

0-4 pkt 

Potencjalni odbiorcy projektu, podział ze 
względu na wiek, płeć, 
niepełnosprawność (maks. 3000 
znaków) 

Ocenie podlega opis potencjalnych 
odbiorców projektu, z uwzględnieniem 
zasady równości szans i 
niedyskryminacji, zasady równości 
szans kobiet i mężczyzn. 
Wnioskodawca wskazuje grupy 
społeczne/wiekowe/zawodowe, do 
których dotrze i które zostaną 
zaangażowane jako odbiorcy 
ostateczni projektu.  

0-3 pkt 

Opis sposobu dotarcia do odbiorców 
(maks. 5000 znaków) 

Ocenie podlega adekwatność 
planowanych w projekcie działań, w 
tym w szczególności: 

- opis metod dotarcia do 
potencjalnych odbiorców, w 
tym promocja projektu, 

- uwzględnienie sytuacji 
lokalnej Wnioskodawcy, 

- metody wykorzystania 
potencjału i doświadczenia 
Wnioskodawcy w zakresie 
dotarcia do odbiorców 
projektu. 

0-3 pkt 

Harmonogram projektu, z 
wyszczególnieniem nazwy działania, 
opisu działania, terminu realizacji 

Ocenie podlega wykonalność projektu 
w szczególności w obszarze 
możliwości realizacji zadań projektu, w 

0-4 pkt 
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działania, partnera odpowiedzialnego za 
wykonanie działania (w przypadku 
projektów partnerskich) 

tym również w kontekście procesu 
udzielania zamówień publicznych. 
 
W ramach kryterium oceniane będzie 
czy Wnioskodawca wykazał m.in. że: 

- projekt jest wykonalny w 
przewidzianym terminie, 

- projekt jest wykonalny przy 
założonym budżecie, 

- harmonogram realizacji 
projektu jest realistyczny i 
zapewnia wystarczającą 
możliwość zarządzania zmianą 
dotyczącą terminów realizacji 
poszczególnych zadań. 

 
Ponadto weryfikacji podlega czy: 

- opis wdrożenia projektu 
precyzyjnie określa logicznie 
ułożony plan działań, 
prowadzący do osiągnięcia 
założonych celów, 

- przebieg rzeczowo-finansowy 
projektu jest opisany w 
sposób jednoznaczny i 
precyzyjny oraz odzwierciedla 
opis planu działań. 

Liczba odbiorców (liczba osób mnożona 
razy 560 zł = kwota grantu) 

Ocenie podlega realność osiągnięcia 
wskaźników i ich adekwatność dla 
danego rodzaju i zakresu projektu. 

Kryterium 
formalne 

Budżet projektu: 
a. promocja - do 20% 

grantu 
b. sprzęt - do 40% grantu 
c. organizacja szkoleń - do 

20% grantu 
d. wynagrodzenie kadry 

instruktorskiej - do 40% 
grantu 

e. koszty administracyjne - 
do 20% grantu 

Wydatki wskazane w projekcie są 
zgodne z katalogiem wydatków 
kwalifikowalnych w ramach działania. 
Weryfikacji podlega, czy wydatki 
zaplanowane w projekcie są 
racjonalne i odpowiadają cenom 
rynkowym oraz czy są niezbędne i 
adekwatne do realizacji celów 
projektów. Wydatki muszą być 
opisane zgodnie ze wskazówkami 
zawartymi w Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020 oraz w 

0-5 pkt 
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Katalogu wydatków kwalifikowalnych 
w projektach realizowanych w ramach 
III osi priorytetowej Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020  oraz wydatki wyłączone z 
kwalifikowalności poprzez 
odpowiednie zapisy niniejszego 
Katalogu. 

Dodatkowe informacje (maks. 5000 
znaków) 

Wnioskodawca wskazuje inne 
informacje, które nie znalazły się w 
poprzednich elementach wniosku, w 
tym uzasadnienie pozycji 
budżetowych. Treść może mieć wpływ 
na ocenę innych elementów wniosku.  

Nie dotyczy 

Oświadczenia Wnioskodawca składając wniosek o 
udzielenie grantu oświadcza, że: 

- jest świadomy 
odpowiedzialności karnej za 
podanie fałszywych danych 
lub złożenie fałszywych 
oświadczeń, 

- w przypadku otrzymania 
dofinansowania na realizację 
projektu nie naruszy zasady 
zakazu podwójnego 
finansowania, oznaczającej 
niedozwolone zrefundowanie 
całkowite lub częściowe 
danego wydatku dwa razy ze 
środków publicznych 
(wspólnotowych lub 
krajowych), 

- projekt jest zgodny z 
właściwymi przepisami prawa 
unijnego i krajowego, w 
szczególności dotyczącymi 
zamówień publicznych oraz 
pomocy publicznej, 

- nie zalega w opłacaniu 
składek na ubezpieczenie 
społeczne, ubezpieczenie 
zdrowotne, Fundusz Pracy i 
Fundusz Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych oraz 
podatków i innych należności 
publicznoprawnych, 

Kryterium 
formalne 
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- nie podlega, a także że 
partnerzy nie podlegają 
wykluczeniu z ubiegania się o 
dofinansowanie na podstawie 
Regulaminu konkursu, 

- zapewni osobom 
niepełnosprawnym 
dostępność na zasadach 
równości z innymi osobami 
do: infrastruktury, narzędzi, 
sprzętu 
informatycznego/komputerow
ego oraz wytworzonych treści 
zgodnie z postanowieniami 
Konwencji Narodów 
Zjednoczonych o prawach 
osób niepełnosprawnych, 

- projekt uwzględni standardy 
WCAG 2.0., 

- projekt nie uwzględnia 
przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na 
środowisko, dla których 
wymagane jest lub może być 
wymagane sporządzenie 
raportu o oddziaływaniu na 
środowisko ani przedsięwzięć 
mogących znacząco 
oddziaływać na wyznaczony 
lub potencjalny obszar Natura 
2000, 

- wyrażam zgodę na udzielanie 
informacji na potrzeby 
ewaluacji przeprowadzanych 
przez Grantodawcę, Instytucję 
Zarządzającą, Instytucję 
Pośredniczącą lub inną 
uprawnioną instytucję lub 
jednostkę organizacyjną, 

- wyraża zgodę na 
udostępnienie niniejszego 
wniosku o dofinansowanie 
podmiotom dokonującym 
ewaluacji, z zastrzeżeniem 
ochrony informacji w nim 
zawartych, 

- partner został wybrany 
zgodnie z przepisami prawa. 
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Podpis i data Wniosek musi być opatrzony datą i 
podpisany zgodnie z wymaganiami 
generatora składania wniosków. 

Kryterium 
formalne 

Załączniki:  
a. wyciąg z KRS (dotyczy 

NGO) 
b. statut (dotyczy NGO) 
c. porozumienie o 

partnerstwie (skan)  
d. efekt inwentaryzacji 

(skan) 

Wnioskodawca dołącza skany 
podpisanych dokumentów. 

Kryterium 
formalne 

 SUMA PUNKTÓW 20 

 MINIMALNA LICZBA 
PUNKTÓW KWALIFIKUJĄCA 

WNIOSEK DO OCENY W 
ZAKRESIE UDZIELENIA 

GRANTU 

12 
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