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UNIA EUROPEJSKA

FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

 

 

 

Załącznik nr 3 

do Regulaminu Komisji Oceny Projektów 

 

RAPORT Z OCENY MERYTORYCZNEJ PROJEKTÓW 

w ramach konkursu POIS/1.5/1.6.2/2016  

 

 

 

Część A Informacje ogólne 

 

1. Runda aplikacyjna nr ............................ rok ..................................... 

2. Jednostka sporządzająca raport: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej 

3. Jednostka otrzymująca raport: Ministerstwo Energii 

 

Część B Przebieg oceny 

 

1. Data rozpoczęcia oceny merytorycznej:………………………… 

2. Data zakończenia oceny merytorycznych:………………………… 

3. Jeśli wystąpiła konieczność przedłużenia oceny merytorycznej, proszę wyszczególnić 

powody:…………………………………………………………. 

4. Data wystąpienia do IP o zgodę na przedłużenie oceny merytorycznej:……………… 

5. Czy wszyscy Wnioskodawcy, których wnioski o dofinansowanie zostały negatywnie 

ocenione po ocenie merytorycznej, zostali o tym powiadomieni? 

 

    TAK     NIE 

 

6. Data wysłania ostatniego powiadomienia do Wnioskodawcy: ........................ 

7. Uwagi/dodatkowe wyjaśnienia ………………………………… 

 

Część C Wynik oceny 

 

1. Zestawienie wniosków o dofinansowanie po ocenie merytorycznej przez Instytucję 

Wdrażającą: 
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Liczba 

wniosków o 

dofinansowanie 

przekazanych 

do oceny 

merytorycznej 

Całkowita wartość 

inwestycji (dla 

wniosków o 

dofinansowanie 

przekazanych 

oceny 

merytorycznej) 

Wartość pomocy 

wnioskowanej (dla 

wniosków o 

dofinansowanie 

przekazanych do 

oceny merytorycznej) 

Liczba 

wniosków o 

dofinansowanie 

zwróconych do 

uzupełnienia 

Liczba wniosków 

o dofinansowanie 

spełniających 

kryteria 

merytoryczne I i 

II stopnia 

     

 

 

2. Powody odesłania wniosków o dofinansowanie do uzupełnienia (wyszczególnić): 

-......................................................... (liczba wniosków o dofinansowanie odesłanych: .....) 

-........................................................ (liczba wniosków o dofinansowanie odesłanych: ......) 

3. Powody negatywnej oceny wniosków o dofinansowanie na podstawie kryteriów 

merytorycznych I i II stopnia (wyszczególnić wszystkie przypadki negatywnej oceny ze 

wskazaniem wszystkich kryteriów ocenionych negatywnie dla danego przypadku – wniosku o 

dofinansowanie - z podaniem liczby wniosków, które tego przypadku dotyczyły): 

Kryteria merytoryczne I i/lub II stopnia: 

-...................................................... (liczba wniosków o dofinansowanie odrzuconych: ......) 

-.................................................... (liczba wniosków o dofinansowanie odrzuconych: ........) 

 

4. Liczba wniosków o dofinansowanie wycofanych przez Wnioskodawców w trakcie trwania 

oceny merytorycznej I i II stopnia: ………………………. (powody wycofania, jeśli zostały 

podane:…………………………… ……………………………………………………) 

UWAGI / dodatkowe informacje: 

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

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

 

 

 

Raport sporządził(a): .............................................. 

 

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

Data:       Podpis/pieczęć 

 

Raport zatwierdził(a): ............................................ 

 

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

Data:       Podpis/pieczęć 
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Załącznik nr 1 – Lista rankingowa projektów dla konkursu nr POIS/1.5/1.6.2/1/2016  

Załącznik nr 2 – Lista  projektów ocenionych negatywnie w konkursie nr 

POIS/1.5/1.6.2/1/2016 (które nie uzyskały wymaganego minimum punktowego po ocenie 

merytorycznej I stopnia lub zostały ocenione negatywnie w trakcie oceny merytorycznej II 

stopnia)  


