Załączniki do zarządzenia nr 338/19
Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 20 września 2019 r.

Załącznik nr 1

KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE
W RAMACH FUNDUSZU
Nr ewidencyjny wniosku: IR-VII.801.15.

.2019

Nazwa zadania:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
NAZWA WNIOSKODAWCY:…………………………………………………………….

Lp.

Kryterium formalne

1
1.1

Kwestie administracyjne
Czy złożono wniosek na właściwym formularzu?

1.2

Czy złożono wniosek we właściwym terminie?

1.3

Czy wnioskodawca jest ustawowym zarządcą
drogi/dróg stanowiącej/ych przedmiot projektu
zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy o drogach
publicznych?
Czy wniosek podpisały osoby upoważnione ze
strony wnioskodawcy (gminy: wójt, burmistrz,
prezydent oraz kontrasygnata skarbnika;
powiaty: dwóch członków zarządu oraz
kontrasygnata skarbnika)?
Czy złożono pieczęcie osób upoważnionych do
popisania i kontrasygnowania wniosku?
Kompletność i prawidłowość załączników
Czy załączono: kopię decyzji o pozwoleniu na
budowę/decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji, kopię zgłoszenia właściwemu
organowi architektoniczno-budowlanemu
wykonywania robót budowlanych?
Czy załączono zaświadczenie o braku sprzeciwu
wobec przedłożonego zgłoszenia inwestora?
Przedmiot wniosku
Czy wniosek dotyczy zadania obejmującego
odcinek/odcinki drogi/dróg będących drogą
publiczną (powiatową lub gminną) w rozumieniu
ustawy o drogach publicznych? (Wyjątek
stanowią zadania mające na celu: wybudowanie

1.4

1.5
2
2.1

2.2
3
3 .1

Tak

Nie

Nie
dotyczy

3.2

3.3

4
4.1

nowej drogi i zaliczenie jej, po wybudowaniu i
oddaniu do użytkowania, do jednej z
wymienionych kategorii albo rozbudowę lub
przebudowę drogi wewnętrznej do właściwych
parametrów technicznych, a następnie zaliczenie
jej do kategorii dróg powiatowych lub
gminnych)?
Czy decyzja o pozwoleniu na budowę/decyzja o
zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej/zgłoszenie dotyczy wnioskowanego
zadania?
Czy roboty budowlane, które mają być
wykonywane w ramach zadania będą
realizowane w szczególności w roku, na który
jest składany wniosek o dofinansowanie
Finansowanie
Czy deklarowany wkład własny nie obejmuje
środków pochodzących z budżetu państwa lub
budżetu Unii Europejskiej

Wynik oceny formalnej:
POZYTYWNY

NEGATYWNY

Podpis osoby weryfikującej: …………………………………

Podpisy członków Komisji:
1)
2)
3)
4)
5)

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

