Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich w ramach projektu „Dr INNO 3.
Stypendia doktoranckie”

Karta Oceny Formalnej Wniosku
o Przyznanie Stypendium Doktoranckiego
w Ramach Projektu „Dr INNO 3. Stypendia doktoranckie”
Instytucja przyjmująca wniosek

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w
Olsztynie

Data wpływu wniosku
Rodzaj oceny formalnej wniosku

pierwsza / po korekcie przez Wnioskodawcę*

Nadany numer wniosku:

Imię i Nazwisko Wnioskodawcy

Tytuł pracy doktorskiej

Imię i Nazwisko osoby
oceniającej formalnie wniosek
*

niepotrzebne skreślić

Deklaracja poufności osoby oceniającej formalnie wniosek
Zobowiązuję się nie ujawniać informacji dotyczących weryfikowanego przeze mnie wniosku oraz dołożyć
należytej staranności, aby informacje te nie zostały przekazane osobom nieuprawnionym.
……………………………………
miejscowość i data

………………………………………
czytelny podpis

Kryteria formalne

tak/nie

1

Czy wniosek został złożony we właściwym miejscu i
we właściwym terminie?

2

Czy wniosek został sporządzony na obowiązującym
formularzu?

3

Czy wypełnione zostały wszystkie obowiązujące
pola we wniosku?

4

Czy złożono wszystkie wymagane Regulaminem
załączniki?

5

6

7

8

9

10

uwagi

Czy osoba ubiegająca się o stypendium jest
uczestnikiem stacjonarnych lub niestacjonarnych
studiów doktoranckich (studiów III stopnia) zgodnie
z § 4 ust. 1a Regulaminu projektu?
lub
Czy osoba jest zatrudniona na podstawie stosunku
pracy na terenie województwa warmińskomazurskiego, zgodnie z § 4 ust. 1b Regulaminu
projektu?
Czy osoba ubiegająca się o stypendium realizuje
prace badawcze na minimum jednym z kierunków
wśród dziedzin nauki i dyscyplin naukowych
matematyczno-przyrodniczych i technologicznych
(zgodnie z zakresem kierunków SMT określonym na
podstawie międzynarodowej klasyfikacji ISCED97)
oraz zgodnych z RSI województwa warmińskomazurskiego?
Czy Wnioskodawca pobiera inne świadczenie
stypendialne finansowane ze źródeł Europejskiego
Funduszu Społecznego i/lub ze środków publicznych
innych niż EFS otrzymane w ramach realizacji pracy
doktorskiej w okresie trwania niniejszego projektu?
(jeśli tak to w jakiej wysokości?)
Czy Wnioskodawca pobiera inne świadczenie
stypendialne
w
ramach
innego
projektu
stypendialnego realizowanego w Działaniu 8.2 PO
KL stypendium dla doktorantów za okres, na jaki
będzie przyznane stypendium w ramach projektu
„Dr INNO 3. Stypendia doktoranckie”?
Czy wniosek o przyznanie stypendium został
podpisany przez doktoranta oraz promotora/
opiekuna naukowego i kierownika studiów
doktoranckich /Dziekana instytucji, na którym został
wszczęty przewód doktorski, lub inną właściwa
osobę?
Czy wniosek spełnia wszystkie kryteria formalne i
może być przekazany do oceny merytorycznej?

Wypełnione przez:
(Imię i Nazwisko, data, podpis)
…………………………………………

Zaakceptowane przez:
(Imię i Nazwisko, data, podpis)
……………………………………..

