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Załącznik nr 11 –Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie 

projektu konkursowego w ramach PO WER  

  

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU 
KONKURSOWEGO W RAMACH PO WER  

 

 

 

INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK: ……………………………………………………………………………… 

NR KONKURSU: …………………………………………………………………………………………………………….  

DATA WPŁYWU WNIOSKU: ……………………………………………………………………………………………… 

NR KANCELARYJNY WNIOSKU: ………………………………………………………………………………………… 

SUMA KONTROLNA WNIOSKU: ………………………………………………………………………………………… 

TYTUŁ PROJEKTU: ………………………………………………………………………………………………………… 

NAZWA WNIOSKODAWCY: ……………………………………………………………………………………………… 

OCENIAJĄCY: ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

CZĘŚĆ A. UCHYBIENIA FORMALNE (zaznaczyć właściwe znakiem „X”) 

Czy wniosek posiada uchybienia formalne, które nie zostały dostrzeżone na etapie oceny 
formalnej? 

□ TAK – WSKAZAĆ UCHYBIENIA FORMALNE I PRZEKAZAĆ 

WNIOSEK DO PONOWNEJ OCENY FORMALNEJ  
□ NIE – WYPEŁNIĆ CZĘŚĆ B  

UCHYBIENIA FORMALNE 

 

 

CZĘŚĆ B. KRYTERIA DOSTĘPU (zaznaczyć właściwe znakiem „X”) 

KRYTERIA DOSTĘPU OCENIANE NA ETAPIE OCENY MERYTORYCZNEJ (wypełnia IOK zgodnie z 

zapisami właściwego Rocznego Planu Działania): 

1. Wnioskodawca opracuje model funkcjonowania Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji 
(LOWE) prowadzącego w środowisku lokalnym działania na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób 
dorosłych, w oparciu o zasoby i potencjał szkół. Działanie LOWE – aktywizacja edukacyjna osób 
dorosłych - ma w konsekwencji prowadzić do rozwijanie u osób dorosłych kompetencji (w tym 
kompetencji kluczowych), które mogą być przydatne na rynku pracy.  

W opracowanym modelu funkcjonowania LOWE powinny co najmniej znaleźć się opisy:  

• wykorzystania doświadczeń, kompetencji kadry i zasobów materialnych szkoły (infrastruktura, 
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nauczyciele, zaplecze organizacyjno-instytucjonalne) w celu zwiększenia aktywności edukacyjnej 
rodziców,  

• środków i metod służących rozszerzenia zakresu tematycznego i zróżnicowania form tej 
aktywności, tak aby wychodziła poza tradycyjnie rozumianą rolę rodziców w szkole,  

• rozwiązań służących poszerzeniu grupy uczestników LOWE o osoby inne niż rodzice, w 
szczególności:  

- zachęcania osób dorosłych do uczestnictwa w edukacji poprzez stosowanie w LOWE metod 
wykorzystujących i promujących powiązania edukacji z praktyką, tj. z naciskiem na efekty ważne 
dla powodzenia osobistego w połączeniu z rozwojem społeczności lokalnej;  

- wykorzystywanie w LOWE aktywizujących (nietradycyjnych) metod dydaktycznych, w tym 
wzajemnego uczenia się osób dorosłych oraz metod i narzędzi pracy z osobami dorosłymi opartych 
na łączeniu aktywizacji edukacyjnej z aktywnością w innych zakresach służących poprawie sytuacji 
osobistej, rodzinnej, w tym tworzenie wzorów tzw. usług zintegrowanych zaspokajających potrzeby 
lokalnej społeczności;  

• budowania relacji współpracy i partnerstwa LOWE z otoczeniem społecznym i gospodarczym, w 
tym np. z pracodawcami, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami rodziców oraz z innymi 
instytucjami systemu oświaty działającymi na rzecz edukacji osób dorosłych oraz instytucjami 
innych resortów działającymi w tym zakresie (instytucje rynku pracy, ekonomii społecznej, kultury, 
wsparcia rodziny, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, sportu i turystyki);  

• zasad i sposobów wykorzystania podejścia popytowego w określaniu usług, które oferować 
będzie LOWE (usługi świadczone w ramach LOWE powinny być dostosowane do potrzeb 
społeczności lokalnej i oczekiwań osób z nich korzystających); 

• zasad i sposobów zapewnienia w oparciu o posiadane przez organ prowadzący zasoby, 
trwałości funkcjonowania LOWE w danej społeczności lokalnej po zakończeniu realizacji grantu.  

 

2. W ramach projektu wnioskodawca w otwartym naborze, z zachowaniem zasady 
bezstronności i przejrzystości przydzieli co najmniej 15 organom prowadzącym szkoły granty na 
przygotowanie i uruchomienie LOWE zgodnie z modelem opracowanym przez wnioskodawcę na 
podstawie kryterium nr 1. Przydział grantów odbędzie się według metodologii wskazanej w 
kryterium nr 8.  

Wnioskodawca uzyska deklaracje od organów prowadzących, którym przydzielony zostanie grant, 
że dany organ prowadzący nie będzie ubiegać się o inny grant w ramach przedmiotowego 
konkursu.  

 

3. Opracowany przez wnioskodawcę model zakłada objęcie działaniem LOWE rodziców dzieci 
realizujących obowiązek szkolny oraz osób dorosłych z następujących grup, z uwzględnieniem 
uwarunkowań lokalnych:  

• osoby dorosłe mające utrudniony dostęp do form edukacji osób dorosłych;  

• osoby dorosłe mające niski poziom wykształcenia lub wykształcenie wymagające 
aktualizacji (co najwyżej zasadnicze zawodowe lub wykształcenie średnie i policealne zdobyte w 
zeszłym wieku);  

• osoby dorosłe związane z rolnictwem;  

• osoby dorosłe nieaktywne zawodowo lub bezrobotne;  

• osoby dorosłe podlegające formom pomocy społecznej i wsparcia rodziny;  

• osoby dorosłe w wieku 45+.  

W proponowanym modelu dla każdej z grup zostaną uwzględnione odpowiednie metody i formy 
pracy, które uwzględniać będą możliwości i potrzeby zdiagnozowanej grupy docelowej.  
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4. Wnioskodawca udzieli grantów organom prowadzącym według opracowanej metodologii 
doboru organów prowadzących do projektu. W przedmiotowej metodologii zostaną określone 
kryteria doboru organów prowadzących tak, aby zróżnicowanie grantobiorców pozwoliło na ocenę 
wdrażanej koncepcji modelu w różnych warunkach i sformułowanie wniosków dotyczących 
upowszechnienia modelu. W szczególności kryteria powinny uwzględniać charakter organu 
prowadzącego:  

• jednostki samorządu terytorialnego, inne organy prowadzące;  

• gmina, wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie,  

• powiaty ziemskie, grodzkie; miasta.  

 

5. Wnioskodawca zapewni organom prowadzącym przez cały okres realizacji projektu 
wsparcie merytoryczne i techniczne w zakresie uruchamiania i rozwijania LOWE oraz 
przygotowania szkół do pełnienia funkcji wynikających z modelu funkcjonowania LOWE. 
Wnioskodawca przedstawi zakres proponowanego wsparcia i sposób jego udzielania, w 
szczególności opisze grupy docelowe odbiorców wsparcia, rodzaje wsparcia (konsultacje, 
doradztwo, szkolenia etc.) oraz planowany, ramowy harmonogram działań wspierających.  

 

6. Wniosek zawiera opis przeprowadzenia przez organ prowadzący we współpracy z 
beneficjentem diagnozy potrzeb lokalnych w zakresie aktywności edukacyjnej oraz rozwoju 
kompetencji kluczowych osób dorosłych oraz ocenę potencjału szkoły do pełnienia przewidzianych 
w modelu zadań LOWE.  

 

7. Wnioskodawca uwzględni w projekcie ewaluację bieżącą oraz końcową funkcjonowania 
Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji utworzonych w projekcie, ewaluacji projektu pod kątem 
weryfikacji początkowych założeń zaproponowanego modelu LOWE oraz oceny proponowanych 
rozwiązań organizacyjnych po względem efektywności realizacji podstawowego celu, jakim jest 
aktywizacja i włączenie do różnorodnych form edukacji jak najszerszej grupy dorosłych 
przedstawicieli społeczności lokalnej. W celu monitorowania i ewaluacji funkcjonowania LOWE 
wnioskodawca opracuje zestaw wskaźników mierzących efektywność działania LOWE, w 
szczególności wskaźników odnoszących się udziału dorosłych uczestniczących w różnych formach 
edukacji w całej populacji dorosłych w społeczności objętej działaniem danego LOWE, z 
ewentualny rozbiciem na specyficzne grupy docelowe.  

Wnioskodawca dokona również ewaluacji zastosowanych rozwiązań pod kątem trwałości 
funkcjonowania LOWE (po zakończeniu finansowania w ramach projektu).  

 

8. Wnioskodawca uwzględni we wniosku o dofinansowanie i opisze co najmniej następujące 
etapy realizacji projektu:  

1) Opracowanie modelu funkcjonowania w środowisku lokalnym Lokalnego Ośrodka Wiedzy i 
Edukacji (LOWE) prowadzącego działania na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych  

2) Przeprowadzenie procesu naboru organów prowadzących do udziału w projekcie i 
podpisanie umów grantowych;  

3) Opracowanie diagnozy potrzeb społeczności lokalnych w zakresie aktywności edukacyjnej 
oraz rozwoju kompetencji kluczowych osób dorosłych oraz ocenę potencjału szkoły do pełnienia 
przewidzianych w modelu zadań LOWE  

4) Udzielanie wsparcia organom prowadzącym w zakresie przygotowania szkół do pełnienia 
funkcji LOWE i funkcjonowania LOWE;  

5) Monitorowanie oraz zakres ujęty w kryterium dostępu nr 10 (ewaluacja bieżąca i końcowa). 
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9. Wnioskodawca zobowiąże się do współpracy z pozostałymi wnioskodawcami wyłonionymi w 
ramach konkursu oraz Instytucją Organizującą Konkurs w ramach sieci współpracy w zakresie 
wymiany doświadczeń, którą stworzy Instytucja Organizująca Konkurs w celu wspólnej ewaluacji 
podejmowanych działań i formułowania zaleceń do przeprowadzenia następnej edycji konkursu. 
Wnioskodawca będzie brał udział w spotkaniach organizowanych przez Instytucję Organizującą 
Konkurs. 

Czy projekt spełnia wszystkie kryteria dostępu? 

□ TAK – WYPEŁNIĆ CZĘŚĆ C □ NIE – UZASADNIĆ I ODRZUCIĆ PROJEKT □ NIE DOTYCZY 

 

UZASADNIENIE OCENY SPEŁNIANIA KRYTERIÓW DOSTĘPU (WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU 
ZAZNACZENIA ODPOWIEDZI „NIE” POWYŻEJ) 

 

 

CZĘŚĆ C. KRYTERIA HORYZONTALNE (każdorazowo zaznaczyć właściwe znakiem „X”) 

1. 

Czy projekt jest zgodny z prawodawstwem krajowym w zakresie odnoszącym się do sposobu 
realizacji i zakresu projektu? 

□ TAK   □ TAK, ALE WARUNKOWO □ NIE 

2. 

Czy projekt należy do wyjątku, co do którego nie stosuje się standardu minimum? 

□ TAK  □ NIE 

Wyjątki, co do których nie stosuje się standardu minimum: 

1) profil działalności beneficjenta (ograniczenia statutowe), 

2) zamknięta rekrutacja - projekt obejmuje (ze względu na swój zakres oddziaływania) 
wsparciem wszystkich pracowników/personel konkretnego podmiotu, wyodrębnionej 
organizacyjnie części danego podmiotu lub konkretnej grupy podmiotów wskazanych 
we wniosku o dofinansowanie projektu. 

W przypadku projektów które należą do wyjątków, zaleca się również planowanie działań 
zmierzających do przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn. 

Standard minimum jest spełniony w przypadku uzyskania co najmniej 3 punktów za poniższe 
kryteria oceny. 

1. 
We wniosku o dofinansowanie projektu zawarte zostały informacje, które 
potwierdzają istnienie (albo brak istniejących) barier równościowych w obszarze 
tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu.   

□ 0        □ 1 

2. 
Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera działania odpowiadające na 
zidentyfikowane bariery równościowe w obszarze tematycznym interwencji i/lub 
zasięgu oddziaływania projektu. 

□ 0       □ 1 □ 2 
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3. 

W przypadku stwierdzenia braku barier równościowych, wniosek o dofinansowanie 
projektu zawiera działania, zapewniające przestrzeganie zasady równości szans 
kobiet i mężczyzn, tak aby na żadnym etapie realizacji projektu tego typu bariery 
nie wystąpiły.  

□ 0 □ 1 □ 2 

4.  

Wskaźniki realizacji projektu zostały podane w podziale na płeć i/lub został 
umieszczony opis tego, w jaki sposób rezultaty przyczynią się do zmniejszenia 
barier równościowych, istniejących w obszarze tematycznym interwencji i/lub 
zasięgu oddziaływania projektu. 

 □ 0   □ 1 □ 2 

5. 
We wniosku o dofinansowanie projektu wskazano jakie działania zostaną podjęte w 
celu zapewnienia równościowego zarządzania projektem. 

□ 0 □ 1 

Czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn (na podstawie standardu 
minimum)? 

□ TAK  □ TAK, ALE WARUNKOWO □ NIE  

3. 

Czy projekt jest zgodny z pozostałymi właściwymi zasadami unijnymi (w tym zasadą równości 
szans  
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasadą 
zrównoważonego rozwoju) oraz z prawodawstwem unijnym? 

□ TAK  □ TAK, ALE WARUNKOWO □ NIE  

4. 
Czy projekt jest zgodny ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych PO WER?   

□ TAK  □ TAK, ALE WARUNKOWO □ NIE  

5. 
Czy projekt jest zgodny z właściwym celem szczegółowym PO WER?   

□ TAK  □ TAK, ALE WARUNKOWO □ NIE  

Czy projekt spełnia albo warunkowo spełnia wszystkie kryteria horyzontalne? 

□ TAK – WYPEŁNIĆ CZĘŚĆ D □ NIE – UZASADNIĆ I ODRZUCIĆ PROJEKT 
 

UZASADNIENIE OCENY SPEŁNIANIA KRYTERIÓW HORYZONTALNYCH (WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU 
ZAZNACZENIA ODPOWIEDZI „NIE” POWYŻEJ) 

 

CZĘŚĆ D. KRYTERIA MERYTORYCZNE 



6 

Nr części wniosku o dofinansowanie projektu  

oraz kryterium merytoryczne 

Maksymalna / 

minimalna  

liczba punktów 

ogółem 

Liczba  

punktów 

przyznana 

wyłącznie 

bezwarunkowo 

Liczba punktów  

przyznana 

warunkowo  

(jeżeli oceniający 

dostrzega możliwość 

warunkowego 

przyznania punktów) 

Uzasadnienie 

oceny  

w przypadku 

bezwarunkowego 

przyznania liczby 

punktów mniejszej 

niż maksymalna  

(w przypadku 

liczby punktów 

przyznanej 

warunkowo 

uzasadnienie 

należy podać w 

części G karty)  

3.1 ADEKWATNOŚĆ DOBORU i 

OPISU WSKAŹNIKÓW REALIZACJI 

PROJEKTU  

(W TYM WSKAŹNIKÓW 

DOTYCZĄCYCH WŁAŚCIWEGO 

CELU SZCZEGÓŁOWEGO PO 

WER) ORAZ SPOSOBU ICH 

POMIARU 

10/6 
albo 

  (5/3)* 
   

* dotyczy wyłącznie projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł 

3.2 ADEKWATNOŚĆ DOBORU 

GRUPY DOCELOWEJ* DO 

WŁAŚCIWEGO CELU 

SZCZEGÓŁOWEGO PO WER ORAZ 

JAKOŚCI DIAGNOZY SPECYFIKI 

TEJ GRUPY, w tym opis: 

 istotnych cech uczestników (osób 

lub podmiotów), którzy zostaną 

objęci wsparciem; 

 potrzeb i oczekiwań uczestników 

projektu w kontekście wsparcia, 

które ma być udzielane w ramach 

projektu; 

 barier, na które napotykają 

uczestnicy projektu; 

 sposobu rekrutacji uczestników 

projektu, w tym kryteriów rekrutacji 

i kwestii zapewnienia dostępności 

dla osób z niepełnosprawnościami. 

15/9 

 

 

 

 

   

* w przypadku projektów innowacyjnych (schemat mikro) określenie „grupa docelowa” we wniosku o dofinansowanie 

odnosi się  do potencjalnych grantobiorców 

3.3 TRAFNOŚĆ  OPISANEJ 

ANALIZY RYZYKA NIEOSIĄGNIĘCIA 

ZAŁOŻEŃ PROJEKTU, w tym opis: 

(5/3)*   

 sytuacji, których wystąpienie 

utrudni lub uniemożliwi osiągnięcie 

wartości docelowej wskaźników 

rezultatu; 

 sposobu identyfikacji wystąpienia 

takich sytuacji (zajścia ryzyka); 

 działań, które zostaną podjęte, aby 

zapobiec wystąpieniu ryzyka i jakie 

będą mogły zostać podjęte, aby 

zminimalizować skutki wystąpienia 
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ryzyka. 

* dotyczy wyłącznie projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł 

4.1 SPÓJNOŚĆ ZADAŃ 

PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI 

W RAMACH PROJEKTU ORAZ 

TRAFNOŚĆ DOBORU I OPISU 

TYCH ZADAŃ , w tym opis: 

 uzasadnienia potrzeby realizacji 

zadań; 

 planowanego sposobu realizacji 

zadań; 

 sposobu realizacji zasady 

równości szans i 

niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób  

z niepełnosprawnościami;  

 wartości wskaźników realizacji 

właściwego celu szczegółowego 

PO WER lub innych wskaźników 

określonych we wniosku  

o dofinansowanie, które zostaną 

osiągnięte w ramach zadań; 

 sposobu, w jaki zostanie 

zachowana trwałość rezultatów 

projektu (o ile dotyczy); 

 uzasadnienia wyboru partnerów 

do realizacji poszczególnych 

zadań (o ile dotyczy) 

oraz trafność doboru wskaźników dla 

rozliczenia kwot ryczałtowych  

i dokumentów potwierdzających ich 

wykonanie (o ile dotyczy). 

20/12 
   

4.3 ZAANGAŻOWANIE 

POTENCJAŁU WNIOSKODAWCY I 

PARTNERÓW  

(O ILE DOTYCZY), w tym w 

szczególności: 

 potencjału kadrowego 

wnioskodawcy i partnerów (o ile 

dotyczy) i sposobu jego 

wykorzystania w ramach projektu 

(kluczowych osób, które zostaną 

zaangażowane do realizacji 

projektu oraz ich planowanej 

funkcji  

w projekcie); 

 potencjału technicznego, w tym 

sprzętowego i warunków 

lokalowych wnioskodawcy  

i partnerów (o ile dotyczy) i 

sposobu jego wykorzystania w 

ramach projektu; 

 zasobów finansowych, jakie 

wniesie do projektu 

wnioskodawca  

15/9 
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i partnerzy (o ile dotyczy). 

4.4. ADEKWATNOŚĆ OPISU 

POTENCJAŁU SPOŁECZNEGO 

WNIOSKODAWCY  

I PARTNERÓW (O ILE DOTYCZY) 

DO ZAKRESU REALZIACJI 

PROJEKTU, w tym uzasadnienie 

dlaczego doświadczenie 

wnioskodawcy i partnerów (o ile 

dotyczy) jest adekwatne do zakresu 

realizacji projektu, z uwzględnieniem 

dotychczasowej działalności 

wnioskodawcy i partnerów (o ile 

dotyczy) prowadzonej: 

1) w obszarze wsparcia projektu,  

2) na rzecz grupy docelowej, do której 

skierowany będzie projekt oraz  

3) na określonym terytorium, którego 

będzie dotyczyć realizacja projektu 

oraz wskazanie instytucji, które mogą 

potwierdzić potencjał społeczny 

wnioskodawcy i partnerów (o ile 

dotyczy).    

15/9     

4.5 ADEKWATNOŚĆ SPOSOBU 

ZARZĄDZANIA PROJEKTEM DO 

ZAKRESU ZADAŃ W PROJEKCIE 

5/3   
  

  

V. PRAWIDŁOWOŚĆ 

SPORZĄDZENIA BUDŻETU 

PROJEKTU, w tym:  

 kwalifikowalność wydatków,  

 niezbędność wydatków do 

realizacji projektu i osiągania 

jego celów,  

 racjonalność i efektywność 

wydatków projektu,  

 poprawność uzasadnienia 

wydatków w ramach kwot 

ryczałtowych (o ile dotyczy),  

 zgodność ze standardem i 

cenami rynkowymi określonymi   

w regulaminie konkursu. 

20/12    

Suma punktów przyznanych bezwarunkowo  

i warunkowo (jeśli dotyczy) za kryteria 

merytoryczne: 

   

Czy wniosek bezwarunkowo otrzymał minimum 
60% punktów w każdej z części 3.1, 3.2, 3.3 (o ile 

dotyczy), 4.1, 4.3, 4.4 i 4.5 oraz V? 

□ TAK – WYPEŁNIĆ 
CZĘŚĆ E 

□ NIE – WYPEŁNIĆ  
CZĘŚĆ F 

CZĘŚĆ E. KRYTERIA PREMIUJĄCE (w odniesieniu do każdego kryterium jednokrotnie zaznaczyć właściwe znakiem 

„X”) 
 

Pola poniżej uzupełnia IOK zgodnie z właściwym  
Rocznym Planem Działania  

 

Kryterium jest  

spełnione 
całkowicie 

spełnione 
częściowo 

niespełnione 
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kryterium nr 1: Wnioskodawca posiada doświadczenie w 
prowadzeniu projektów we współpracy z jednostkami 

samorządu terytorialnego, na potwierdzenie czego 
przedstawi opis dwóch działań prowadzonych przez 

siebie we współpracy z jednostkami samorządu 
terytorialnego. Przedmiotowy opis musi zawierać dane 
kontaktowe instytucji biorących udział w opisywanych 

procesach, które mogą potwierdzić podane informacje. 
waga punktowa: 5 pkt. 

□ – …… pkt 
□ – …… pkt 
(UZASADNIĆ) 

□ – 0 pkt 
(UZASADNIĆ) 

kryterium nr 2: Wnioskodawca posiada doświadczenie w 
prowadzeniu działań aktywizujących społeczności 
lokalne oraz promowaniu edukacji dorosłych, na 
potwierdzenie czego, w załączniku do wniosku, 

przedstawi informacje o dwóch prowadzonych przez 
siebie w tym zakresie działań oraz wskaże źródła danych 

umożliwiających weryfikację i uzupełnienie podanych 
informacji. 

waga punktowa: 7 pkt. 
 

□ – …… pkt 
□ – …… pkt 
(UZASADNIĆ) 

□ – 0 pkt 
(UZASADNIĆ) 

Suma dodatkowych punktów za całkowite lub 
częściowe spełnianie kryteriów premiujących:  

UZASADNIENIE OCENY SPEŁNIANIA KRYTERIÓW PREMIUJĄCYCH (WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU GDY 
CO NAJMNIEJ JEDNO KRYTERIUM UZNANO ZA CZĘŚCIOWO SPEŁNIONE ALBO NIESPEŁNIONE) 

 

 

 

 

CZĘŚĆ F. LICZBA PUNKTÓW I DECYZJA O MOŻLIWOŚCI REKOMENDOWANIA DO DOFINANSOWANIA 

ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW PRZYZNANYCH W 
CZĘŚCI D i E: 

BEZWARUNKOWO 
WARUNKOWO  

(O ILE DOTYCZY) 

  

CZY PROJEKT SPEŁNIA WYMAGANIA MINIMALNE (W TYM KRYTERIA DOSTĘPU I HORYZONTALNE) 

ALBO SPEŁNIA WYMAGANIA MINIMALNE (W TYM KRYTERIA DOSTĘPU) ORAZ WARUNKOWO 

SPEŁNIA KRYTERIA HORYZONTALNE, ABY MIEĆ MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA DOFINANSOWANIA?  

□ TAK  □ NIE 

CZĘŚĆ G. NEGOCJACJE (wypełnić jeżeli w części F zaznaczono odpowiedź „TAK”) 

CZY PROJEKT ZOSTAŁ OCENIONY WARUNKOWO I JEST KIEROWANY DO NEGOCJACJI? 

□ TAK  □ NIE 

ZAKRES NEGOCJACJI (WYPEŁNIĆ JEŻELI POWYŻEJ ZAZNACZONO ODPOWIEDŹ „TAK”) 
I. WYBRANE WARUNKI W ZAKRESIE KRYTERIUM DOTYCZĄCEGO BUDŻETU PROJEKTU 

1. Kwestionowane pozycje wydatków jako niekwalifikowalne 

Zadanie Pozycja nr Nazwa pozycji Wartość pozycji Uzasadnienie 
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nr 

     

     

2. Kwestionowane wysokości wydatków 

Zadanie 
nr 

Pozycja nr Nazwa pozycji 
Wartość 
pozycji 

Proponowana 
wartość 

Różnica Uzasadnienie 

       

       

3. Proponowana kwota 
dofinansowania: 

…………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………… PLN 

II. POZOSTAŁE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAKRESU MERYTORYCZNEGO PROJEKTU 

Lp. 
Kryterium, którego 
dotyczy warunek  

Warunek Uzasadnienie 

1.    

...    

 
 
 
 
.....................................                                 .......................... 

podpis oceniającego         data



 

 


