
 
Załącznik nr 3 
 
Kryteria formalne wstępnego naboru projektów z zakresu kultury na listę przedsięwzięć 
priorytetowych w ramach Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego: 
 

1. Czy formularz złożono w terminie wskazanym przez instytucję prowadzącą wstępny nabór 
projektów (decyduje data pieczątki wpływu lub stempla pocztowego)

1?  
2. Czy projekt został złożony na odpowiednim formularzu? 
3. Czy formularz jest kompletny (czy wszystkie pola formularza zostały uzupełnione)?  
4. Czy formularz został sporządzony zgodnie z instrukcją wypełniania? 
5. Czy projekt jest zgodny z typem projektów kwalifikujących się do wsparcia2? 
6. Czy Wnioskodawca jest uprawiony do ubiegania się o wsparcie3? 
7. Czy wartość projektu mieści się w limitach finansowych (minimalna i maksymalna wartość 

projektu)
4? 

8. Czy Wnioskodawca zapewnił odpowiedni poziom wkładu własnego5? 
9. Czy projekt jest zgodny ze Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020? 

 
Zgłoszone do wstępnego naboru projekty, spełniające wszystkie wyżej wymienione kryteria wstępnej 
oceny formalnej, zostaną przedłożone Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, celem 
zidentyfikowania najistotniejszych przedsięwzięć z zakresu kultury na terenie Dolnego Śląska.  
  
 

                                                           
1
 Jeśli formularze dostarczone zostaną po terminie (pkt 1) bądź pod niewłaściwy adres nie podlegają ocenie                       

i zostaną odrzucone bez rozpatrzenia. 
2
 Zgodnie z Szczegółowym Opisem Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020 dla działania 

8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona 
dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. 
3
 Zgodnie z Szczegółowym Opisem Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020 dla działania 

8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona 
dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. 
4
 Zgodnie z Szczegółowym Opisem Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020 dla działania 

8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona 
dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. 
5
 Zgodnie z Szczegółowym Opisem Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020 dla działania 

8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona 
dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. 


