
Załącznik 7  – Wzór karty oceny strategicznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER 

 

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

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:………………………………………………………………………………. 

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

DATA WPŁYWU WNIOSKU: ...................................................................................................... 

NR WNIOSKU:.................................................................................................. 

SUMA KONTROLNA WNIOSKU:................................................................................................. 

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

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

SKŁAD PANELU CZŁONKÓW KOP:……………………………………………………………………………………….. 

                                                           
1
 Zgodnie z definicją kryteriów strategicznych przyjętą uchwałą nr 3 Komitetu Monitorującego PO WER z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia ogólnych kryteriów 

wyboru projektów konkursowych i projektów pozakonkursowych oraz systematyki kryteriów wyboru projektów dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-

2020 przyznawanie punktów należy rozumieć jako przyznawanie za każde kryterium strategiczne wartości logicznych od 1 do „n”, gdzie „n” to liczba projektów podlegająca 

ocenie strategicznej. Projekt, który uzyska najniższą wartość logiczną spełnia kryteria strategiczne w najwyższym stopniu, a projekt który uzyska najwyższą wartość logiczną 

spełnia kryteria strategiczne w najniższym stopniu. 

A. KRYTERIA STRATEGICZNE LICZBA PUNKTÓW
1
 Uzasadnienie/komentarz 



 

Zatwierdzono (podpisuje przewodniczący KOP): 

… 

1. Wnioskodawca dysponuje doświadczeniem i potencjałem, które w największym stopniu 

gwarantują: 

 skuteczne i efektywne kosztowo dotarcie do szkół potencjalnie zainteresowanych 

udziałem w projekcie, 

 opracowanie modelu dostępnej szkoły, z uwzględnieniem zaangażowania 

zainteresowanych podmiotów i środowisk, 

 sprawne przeprowadzenie audytów dostępności w szkołach, 

 sprawne przeprowadzenie procedury rekrutacji oraz dystrybucji i monitoringu 

grantów. 

2. Wnioskodawca zaprezentował koncepcję realizacji projektu, która jest w największym 

stopniu skuteczna i adekwatna w stosunku do potrzeb zdiagnozowanych w regulaminie 

konkursu i uwzględnia: 

 stopień, w jakim projekt przyczynia się do zapewnienia równomiernego rozkładu 

wsparcia EFS w ramach konkursu na obszarze całego kraju, 

 stopień, w jakim projekt przyczynia się do zapewnienia reprezentatywnego udziału 

poszczególnych typów szkół w ramach konkursu,  

 stopień dopasowania wsparcia do potrzeb grup docelowych, a także adekwatności 

planowanych nakładów finansowych do zakresu wsparcia udzielanego szkołom, 

 konieczność utrzymania trwałości rezultatów projektu oraz włączenia do praktyki 

wypracowanych rozwiązań. 

  

SUMA PUNKTÓW   

B. DECYZJA O MOŻLIWOŚCI REKOMENDOWANIA PROJEKTU DO DOFINANSOWANIA TAK NIE Uzasadnienie/komentarz 

Czy projekt spełnia kryteria strategiczne w stopniu umożliwiającym uzyskanie dofinansowania w ramach 

alokacji dostępnej na konkurs? 
□ □  



Imię i nazwisko:  

Data:  

Podpis: 

 

 


