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KARTA OCENY FORMALNEJ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W PROGRAMIE ,,PLAN DZIAŁAŃ DLA MIAST. MODELOWA LOKALNOŚĆ’’                                         

Zgłoszenie Nr ……....…………               Miasto zgłaszane do Programu………………….………..……….           Cel/e zrównoważonego rozwoju (numer/y) …………………...…… 
Tytuł projektu/ów…………………….……………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Kryteria formalne tak nie Uwagi 

1. Zgłoszenie zostało złożone w terminie wskazanym w Regulaminie Programu    

2. Zgłoszenie dotyczy Programu „Plan Działań dla Miast. Modelowa Lokalność”    

3. Zgłoszenie zostało złożone za pośrednictwem internetowego generatora zgłoszeń, zgodnie ze 
wzorem formularza zgłoszenia (Załącznik nr 1 do Regulaminu Programu) 

   

4. Zgłoszenie zostało poprawnie przesłane w formie elektronicznej    

5. Zgłoszenie jest przygotowane w języku polskim    

6. Zgłoszenie jest kompletne (wszystkie wymagane pola zostały uzupełnione)    

7. Zgłoszenie zostało opatrzone wymaganym oświadczeniem (Załącznik nr 5 do Regulaminu Programu)    

8. Zgłoszenie zostało złożone przez osobę upoważnioną do reprezentowania Zgłaszającego    

Kryteria kwalifikacyjne    

9. Zgłaszający złożył tylko jedno zgłoszenie do Programu „Plan Działań Dla Miast. Modelowa Lokalność’’    

10. Czas trwania projektu nie przekracza maksymalnego, dozwolonego czasu realizacji wskazanego  
w Regulaminie Programu             

   

12. Wnioskodawca spełnia kryteria kwalifikacji określone w pkt. 10.1, 10.3 i 10.5 Regulaminu Programu1    

13. Zgłaszany projekt/y lub działanie/a dotyczy/ą wskazanego/ych przez Zgłaszającego celu/ów 
zrównoważonego rozwoju 

   

 
110.1. Wnioskodawcą w Programie może być tylko pojedyncza gmina miejska lub miejsko-wiejska; 10.3. Zgłoszeniu w Programie podlegają projekty, działania, procedury itp. 
realizujące cele zrównoważonego rozwoju określone przez UN Habitat; 10.5. Każde miasto może zgłosić realizowane projekty/działania w odniesieniu do maksymalnie 3 celów 
zrównoważonego rozwoju. 
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Korekta/ uzupełnienie zgłoszenia o udział w Programie    

14. W przypadku, gdy zgłoszenie zawierało uchybienia formalne podlegające poprawie zgodnie  
z Regulaminem Programu, zostały one prawidłowo skorygowane 

  uchybienia, które zawierało 
zgłoszenie (jeśli dotyczy) 

 
 

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI   
Ja, niżej podpisany, oświadczam, że składając tę deklarację, potwierdzam, że zapoznałem się z informacjami dotyczącymi procedury konkursowej i będę ich przestrzegał. Ponadto deklaruję, że 
swoje obowiązki będę wykonywać uczciwie i rzetelnie. Nie ma zależności pomiędzy mną, a zgłaszającym lub współpracującymi z nim osobami, które mogą zaważyć w sposób nieuzasadniony 
pozytywnie lub negatywnie na wyniku mojej oceny/opinii. Zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przekonaniem, nie istnieją żadne fakty ani okoliczności, w przeszłości lub obecnie, bądź takie, które 
mogą zaistnieć w najbliższej przyszłości, kwestionujące moją niezależność w oczach którejkolwiek ze stron; jeżeli okaże się podczas procesu oceny, że taki związek istnieje lub powstał, niezwłocznie 
zaprzestanę udziału w procesie oceny. 
Zobowiązuję się do zachowania poufności wszystkich informacji lub dokumentów („poufnych informacji”) ujawnionych wobec mnie lub uzyskanych przeze mnie bądź przygotowanych przeze mnie 
w toku czy w wyniku oceny. Zobowiązuję się także do wykorzystywania ich wyłącznie do celów oceny i nie ujawniania stronom trzecim. Ponadto zgadzam się, że nie będę przechowywać kopii 
pisemnych lub elektronicznych informacji lub pierwowzorów, które zostaną mi dostarczone.       

 
                                                                                         

                                                                                                                                       Data …………………      Podpis ……………………..………………… 


