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Ad.2 Spełnienie kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 

Projekt niespełniające kryterium są odrzucane. 

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu 
wartości logicznych „tak”, „nie”. 

 

Dodatkowe informacje/zalecenia: 

 

Dodatkowe zajęcia realizowane w ramach 
projektu w ośrodku wychowania przedszkolnego, 
w analogicznym zakresie obszarowym co do 
treści i odbiorców nie były finansowane ze 
środków EFS od co najmniej 12 miesięcy 
poprzedzających dzień złożenia wniosku  
o dofinansowanie.  

Projektodawca powinien  umieścić powyższą 
deklarację we wniosku o dofinansowanie. Brak 
przedmiotowych informacji w treści wniosku 
będzie stanowić podstawę do uznania 
przedmiotowego kryterium za niespełnione. 
Kryterium umożliwi kompleksowe wsparcie 
obejmujące szeroki wachlarz usług skierowanych 
do beneficjentów oraz zwiększy efektywność  
i racjonalność planowanych w projekcie działań. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
treści wniosku i oświadczenia Projektodawcy 
umieszczonego we wniosku  o dofinansowanie 
projektu 
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Str. 80 
VII ZAŁĄCZNIKI 
 
Załącznik nr 7.10 wzór listy sprawdzającej 
wniosek o dofinansowanie. 

Str. 80 
VII ZAŁĄCZNIKI 
 
Zmianie ulega Załącznik nr 7.10 wzór listy 
sprawdzającej wniosek o dofinansowanie. 

 

 

 

 


