Załącznik nr 4 do Regulaminu
pracy Komisji Oceny Projektów

Priorytet …………………………………………………………………………………………..…………………………………………………..
Działanie ………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
Poddziałanie ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nr wniosku (według SL2014) ……………………………………………………………………………………………………………………….
Tytuł projektu: ………………………………………………………………………………………………………………………………….........
Wnioskodawca: …………………………………………………………………………………………………………………………………..…..
Wnioskowana kwota dotacji: ……………………………………………………………………………………………………………………..…
w tym EFRR:……………………………………………………...., Budżet państwa: ……………………………………………………….……

Lp.
1.
2.
3.

Kryteria formalne
obligatoryjne

Wymogi kryterium

TAK

NIE

NIE
DOTYCZY

Uzasadnienie

Projekt oceniony pozytywnie/negatywnie* w ramach kryteriów formalnych Zatwierdzam

ocenę

projektu

obligatoryjnych.

obligatoryjnych.

Imię i nazwisko oceniającego:

Przewodniczący KOP:

Data i podpis:

Data i podpis:

w

ramach

kryteriów

formalnych

* niepotrzebne skreślić

Warunkiem weryfikacji zgodności projektu z kryteriami merytorycznymi jest spełnienie wszystkich kryteriów formalnych.

Poszczególne kryteria merytoryczne dopuszczające ogólne (obligatoryjne) uznaje się za spełnione w przypadku, gdy odpowiedzi na wszystkie
szczegółowe pytania opisujące wymogi kryterium są twierdzące (z wyjątkiem sytuacji gdy dane kryterium/pytanie szczegółowe nie dotyczy danego
typu projektu).
Lp.
1.

Kryteria merytoryczne
dopuszczające ogólne
(obligatoryjne)

Wymogi kryterium

TAK

NIE

NIE
DOTYCZY

Uzasadnienie

i

2.
3.

2

Poszczególne kryteria merytoryczne dopuszczające szczególne uznaje się za spełnione w przypadku, gdy odpowiedzi na wszystkie szczegółowe
pytania opisujące wymogi kryterium są twierdzące (z wyjątkiem sytuacji gdy dane kryterium/pytanie szczegółowe nie dotyczy danego typu
projektu).

Nr

Kryteria merytoryczne
dopuszczające szczególne

Ocena kryterium

TAK

NIE

NIE
DOTYCZY

Uzasadnienie

1.
2.
3.

Projekt

oceniony

pozytywnie/negatywnie*

w

ramach

kryteriów Zatwierdzam ocenę projektu w ramach kryteriów merytorycznych.

merytorycznych.

Przewodniczący KOP:

Imię i nazwisko oceniającego:

Data i podpis:

Data i podpis:
* niepotrzebne skreślić

3

Nr

Kryteria merytoryczne
szczegółowe
(Kryteria różnicujące)

Ocena kryterium

Maksymalna
punktacja

Przyznana
punktacja

Uzasadnienie

1.
2.
3.
RAZEM

Max. suma
punktów

Przyznana
punktacja

Uzyskana punktacja
w stosunku do
maksymalnej sumy
punktów w %

(1)

(2)

(3)=(2)/(1)*100%

Kryteria różnicujące suma*
*dotyczy pracownika IZ RPOWP

4

Zakres wyjaśnień i/lub uzupełnień
1. .................................................................................................................................................................................................................................................
2. .................................................................................................................................................................................................................................................
3. .................................................................................................................................................................................................................................................
Projekt oceniony pozytywnie/negatywnie*

Zatwierdzam ocenę projektu.

Przyznana liczba punktów:

Przewodniczący KOP:

Imię i nazwisko oceniającego:

Data i podpis:

Data i podpis:
* niepotrzebne skreślić

i

kryterium/pytanie cząstkowe do oceny przez ekspertów zewnętrznych

5

