
Załącznik nr 3 do Regulaminu  

KARTA OCENY WSTĘPNEJ (FORMALNEJ) 
wniosku w ramach Programu LIDER NCBR 

X konkurs 

Imię i nazwisko Wnioskodawcy     

Nazwa Jednostki     

Numer Wniosku     

OCENA SPEŁNIENIA WYMOGÓW FORMALNYCH TAK/ NIE DO UZUPEŁNIENIA  UWAGI 

1. Wniosek został sporządzony wg obowiązującego wzoru oraz złożony w Systemie 
Wspomagania Pracy NCBR. 

 
Nie dotyczy   

 

2. Wniosek został złożony w wymaganym terminie.  Nie dotyczy    

3. Wnioskodawca posiada obywatelstwo polskie lub kartę pobytu w Polsce albo jest 
obywatelem Unii Europejskiej, który przebywa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez 
okres dłuższy niż 3 miesiące a jego pobyt jest zarejestrowany zgodnie z art. 16, art. 18 i art. 
20 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie 
oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i 
członków ich rodzin (Dz. U. z 2017 r., poz. 900). 

 

Nie dotyczy   

 

4. Wnioskodawca spełnia warunki wynikające z art. 360 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20  lipca 2018 r.  
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018r. poz. 1668) uprawniające do udziału w 
konkursie. 

 
Nie dotyczy   

 

5. Wnioskodawca nie uczestniczył dotychczas w Programie LIDER jako Kierownik Projektu.  Nie dotyczy    

6. Jednostka spełnia warunki określone w rozdz. II pkt. 2 Regulaminu X konkursu w ramach 
Programu LIDER. 

 
Nie dotyczy   

 

7. Jednostka daje rękojmię rzetelnego wykorzystania środków publicznych.  Nie dotyczy    

8. Okres realizacji Projektu wynosi minimalnie 12 miesięcy a maksymalnie 36 miesięcy.  Nie dotyczy    

9. Wnioskowana wysokość finansowania jest mniejsza lub równa maksymalnej kwocie tj. 1,5 
mln PLN. 

 
Nie dotyczy   

 

10. Miesięczne wynagrodzenie Kierownika Projektu nie przekracza kwoty 8000 zł.  Nie dotyczy    

11. Koszty kategorii A stanowią nie więcej niż 15 % kosztów kwalifikowalnych projektu.  Nie dotyczy    



12. Wniosek jest jedynym wnioskiem złożonym przez Wnioskodawcę w konkursie.  Nie dotyczy    

13. Wnioskodawca wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w składanym 
wniosku o dofinansowanie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/2017 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą 
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000 z późn. zm.) 

oraz oświadczył, że zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej. 
Do Wniosku zostały załączone zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenia 
o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną udzielone przez członków Zespołu Badawczego lub 
inne osoby, które będą zaangażowane do realizacji projektu (o ile dotyczy).   

 

 

 

14. Liczba dozwolonych załączników nie została przekroczona.    

15. Wniosek złożono w  języku polskim, a wskazane we wniosku części również w języku 
angielskim. 

 
 

 

16. Do wniosku dołączono wszystkie wymagane załączniki określone w rozdz. IV pkt. 7 
Regulaminu konkursu. 

 
 

 

17. Do wniosku dołączono wszystkie wymagane załączniki określone w rozdz. IV pkt. 8 
Regulaminu konkursu opatrzone podpisem osoby upoważnionej do reprezentacji Jednostki. 

 
 

 

18. Wnioskodawca przedstawił  co najmniej jeden list intencyjny (w języku polskim, bądź innym 
języku wraz z tłumaczeniem na język polski) od podmiotu zainteresowanego komercjalizacją 
wyników realizacji projektu. 

 
 

 

Czy we wszystkich pytaniach 1 – 18 zaznaczono odpowiedź TAK? 
 

 
 

 

Jeżeli w polu powyżej zaznaczono odpowiedź NIE, wynik wstępnej oceny wniosku jest negatywny i wniosek nie podlega ocenie merytorycznej. 

PODSUMOWANIE OCENY 

Wniosek spełnia wszystkie wymogi formalne i może zostać przekazany do oceny merytorycznej?   

Wniosek nie spełnia wszystkich kryteriów formalnych i nie podlega dalszej ocenie?   

Wniosek skierowany do poprawy?   

Imię i nazwisko OCENIAJĄCEGO I   

Data Podpis   

Imię i nazwisko OCENIAJĄCEGO II   

Data Podpis   

 


