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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. Beneficjentem projektu jest podmiot publiczny lub niepubliczny posiadający doświadczenie w 

tworzeniu materiałów/narzędzi wspierających kształcenie w zakresie języka angielskiego 

specjalistycznego. Beneficjent w ostatnich pięciu latach opracował co najmniej pięć materiałów 

do nauczania języka angielskiego  specjalistycznego. 

2. Beneficjent opracuje materiały multimedialne (e-zasoby) z zakresu języka obcego 

ukierunkowanego zawodowo dla 1 z poniżej wskazanych 10 obszarów zawodowych, do których 
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przyporządkowano 25 grup zawodów wyodrębnionych z klasyfikacji zawodów szkolnictwa 

zawodowego. Materiały te będą skierowane do nauczycieli języka obcego i uczniów szkół 

prowadzących kształcenie zawodowe. W nawiasach podano obowiązkową łączną liczbę e-

zasobów w grupie do realizacji. 

I. Administracyjno-usługowy (I) i Artystyczny: 

1) grupa zawodów fryzjersko-kosmetyczna (2) 

2) grupa zawodów chemiczno-ceramiczno-szklarska (4) 

3) grupa zawodów poligraficzno-fotograficzna (2) 

4) grupa zawodów drzewno-meblarska  (3) 

5) grupa zawodów artystyczna  (3) 

II. Administracyjno-usługowy (II): 

6) grupa zawodów ekonomiczno-administracyjno-biurowa  (5) 

7) grupa zawodów transportowo-spedycyjno-logistyczna  (25) 

III. Administracyjno-usługowy (III): 

8) grupa zawodów skórzano-obuwnicza  (3) 

9) grupa zawodów włókienniczo-odzieżowa (2) 

IV. Budowlany 

10) grupa zawodów budowlana (8) 

11) grupa zawodów drogowa i inżynieryjno-instalacyjna (7) 

V. Elektryczno-elektroniczny 

12) grupa zawodów elektryczno-elektroniczna i energetyczna (7) 

13) grupa zawodów teleinformatyczna  (2) 

VI. Mechaniczny 

14) grupa zawodów mechaniczna – mechanika precyzyjna  (4) 

15) grupa zawodów mechaniczna – budowa maszyn, obróbka metali 
i tworzyw sztucznych  (9) 

16) grupa zawodów motoryzacyjna  (2) 

VII. Górniczo-hutniczy 

17) grupa zawodów górniczo-wiertnicza  (5) 

18) grupa zawodów hutniczo-odlewnicza  (2) 

VIII. Rolniczo-leśny z ochroną środowiska 

19) grupa zawodów leśno-ogrodnicza  (5) 

20) grupa zawodów rolno-hodowlana  (5) 

IX. Turystyczno-gastronomiczny 

21) grupa zawodów hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna  (3) 

22) grupa zawodów spożywcza  (2) 

X. Medyczno-społeczny 

23) grupa zawodów ochrony zdrowia  (11) 

24) grupa zawodów pomocy społecznej  (1) 
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25) grupa zawodów ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia  (3) 

Dany projekt obejmuje wyłącznie 1 obszar. 

3. Beneficjent opracowuje materiały multimedialne (e-zasoby) w języku angielskim odrębnie dla 
każdej z grup zawodów przypisanych do danego obszaru. Liczba e-zasobów odpowiada liczbie 
branż, określonych w regulaminie konkursu, wchodzących w skład danej grupy zawodów. 
Beneficjent, który opracuje materiały multimedialne (e-zasoby) dla Obszaru Administracyjno-
usługowego (II) musi dodatkowo opracować 17 e-zasobów dla 5 zawodów w innych językach 
obcych, w tym dla 4 zawodów (tj.: technik eksploatacji portów i terminali, technik lotniskowych 
służb operacyjnych, technik nawigator morski, technik rybołówstwa morskiego) w języku 
niemieckim, rosyjskim, francuskim i hiszpańskim oraz dla 1 zawodu (tj. technik żeglugi 
śródlądowej) w języku niemieckim. 

4. Struktura każdego z materiałów multimedialnych (e-zasobów) opracowanego dla danej branży 
musi obejmować podział na zawody, zawody na kwalifikacje, a kwalifikacje na niepowtarzające 
się moduły. 

5. Materiały multimedialne (e-zasoby) opracowane w projekcie muszą być zgodne z metodyką 
nauczania języków obcych oraz z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego. 

6. Beneficjent opracuje przykładowy scenariusz jednego modułu prezentującego typową sytuację 
zawodową w wybranym zawodzie z danego obszaru, o którym mowa w kryterium dostępu nr 2. 
Szczegółowy scenariusz musi stanowić załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu. 

7. Po opracowaniu w projekcie pierwszego e-zasobu, złożonego z modułów, z których jeden 

będzie opracowany na podstawie przykładowego scenariusza stanowiącego załącznik do 

wniosku o dofinansowanie projektu, Beneficjent przekaże opracowany e-zasób do weryfikacji i 

akceptacji ekspertom ds. kształcenia zawodowego oraz języków obcych wyłonionym przez IP. 

W przypadku ewentualnych uwag ekspertów beneficjent zobowiązany będzie do 

zmodyfikowania opracowanego materiału, zgodnie z zaleceniami ekspertów oraz 

przygotowania pozostałych e-zasobów prezentujących typowe sytuacje zawodowe zgodnie z 

zaakceptowanym wzorem. 

Brak spełnienia tego wymogu przez beneficjenta, będzie skutkował rozwiązaniem umowy o 
dofinansowanie projektu. 

8. Beneficjent zapewni materiały metodyczne (wraz z przykładowymi konspektami zajęć) dla 
nauczycieli korzystających z opracowanych przez niego e-zasobów do języka obcego 
ukierunkowanego zawodowo w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe. 

9. Wszystkie opracowane materiały (multimedialne i metodyczne) muszą uzyskać pozytywne 
recenzje dwóch niezależnych specjalistów: jednego właściwego dla danej branży i jednego z 
zakresu języka angielskiego. W przypadku nieuzyskania dwóch pozytywnych recenzji 
Beneficjent zobowiązany jest do modyfikacji materiałów zgodnie z uwagami specjalistów. 

10. Po opracowaniu w projekcie materiałów (multimedialnych i metodycznych) do JOZ oraz 

uwzględnieniu wniosków płynących z recenzji, o których mowa w kryterium 9, Beneficjent 

zobowiązany jest poddać  opracowane materiały przeglądowi, którego dokonają eksperci ds. 

kształcenia zawodowego oraz języków obcych wyłonieni przez IP. W przypadku ewentualnych 

uwag ekspertów Beneficjent zobowiązany jest do zmodyfikowania  opracowanych materiałów 

zgodnie z zaleceniami ekspertów. (walidacja produktu). 

Brak spełnienia tego wymogu przez beneficjenta, będzie skutkował rozwiązaniem umowy o 
dofinansowanie projektu. 

11. Wszystkie materiały multimedialne (e-zasoby) opracowane zostaną zgodnie ze standardami i 
rozwiązaniami informatycznymi zastosowanymi w projekcie „e-podręczniki do kształcenia 
ogólnego” (ORE). Standardy i rozwiązania będą stanowić załącznik do regulaminu konkursu. 

12. Beneficjent gwarantuje, że wszystkie materiały multimedialne i metodyczne wytworzone w 
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projekcie zostaną opublikowane na licencjach Creative Commons Uznanie Autorstwa lub 
innych wolnych licencjach. W przypadku utworów, do których majątkowe prawa autorskie nie 
wygasły, a autorzy i spadkobiercy nie godzą się na uwolnienie, beneficjent udostępni je na 
zasadach określonych w Ustawie dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 666 z późn. zm.) w celach edukacyjnych. 

13. Beneficjent zapewni na wszystkich etapach opracowywania e-zasobów udział osoby lub osób 
posiadających doświadczenie w technicznym opracowaniu zasobów cyfrowych, spełniających 
co najmniej standardy i rozwiązania informatyczne, o których mowa w kryterium 11 i 14. 

14. E-zasoby będą zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania, o której mowa w Wytycznych 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, 
w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i 
mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. E-zasoby będą spełniały standardy 
WCAG 2.0., w szczególności wymogi określone w § 19 rozporządzania Rady Ministrów z dnia 
12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla 
rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań 
dla systemów teleinformatycznych. 

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 
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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 

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  
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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 

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 
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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 

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 
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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  

i partnerzy (o ile dotyczy). 

15/9 

 

 

 

    

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,  

20/12    
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 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. 

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 

kryterium nr 1: Beneficjent posiada doświadczenie w 
przygotowaniu e-zasobów dla języka obcego 

specjalistycznego w jednym z języków, których 
dotyczy konkurs. 

waga punktowa: 20 pkt. 

□ – …… pkt 
□ – …… pkt 
(UZASADNIĆ) 

□ – 0 pkt 
(UZASADNIĆ) 

kryterium nr 2:. Beneficjent posiada doświadczenie w 
tworzeniu materiałów/narzędzi/e-zasobów 

wspierających kształcenie w zakresie języka obcego 
specjalistycznego, którego dotyczy konkurs, 

autorstwa native speakerów. 
waga punktowa: 10 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?  
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□ 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 
nr 

Pozycja nr Nazwa pozycji Wartość pozycji Uzasadnienie 

     

     

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



 

 


