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N FO Ś i GW          Z a ł .  n r  1  
 

                              

KARTA OCENY WNIOSKU WG KRYTERIÓW 
DOSTĘPU 

 

Program  

Edukacja ekologiczna część 2) Wzmocnienie działań 

społeczności lokalnych na rzecz zrównowaŜonego rozwoju    

Nr wniosku:  

Tytuł przedsięwzięcia:  

Wnioskodawca:  

Wnioskowana kwota 
dofinansowania (PLN): 

 

Koszt kwalifikowany 
przedsięwzięcia (PLN): 

 

Koszt całkowity 
przedsięwzięcia (PLN): 

 

Udział % NFOŚiGW 
w koszcie kwalifikowanym: 

 

 
 
Ocena wg kryteriów dostępu: 
 

Kryteria dostępu 

Lp. Kryterium oceny / zakres: Tak Nie 
1. 
 

Wniosek jest złoŜony w terminie, na obowiązującym formularzu,  
jest kompletny, posiada wymagane załączniki formalne i merytoryczne. 

 
 

2.  

Cel i rodzaj przedsięwzięcia jest zgodny z:  
- „Zasadami udzielania dofinansowania ze środków NFOŚiGW”,  
- warunkami określonymi w konkursie, 
- programem priorytetowym w tym szczegółowymi zasadami udzielania 
dofinansowania (w tym minimalny zasięg, kwota, intensywność 
dofinansowania). 

 

 

3. 
W roku złoŜenia Wniosku oraz w ciągu ostatnich 3 lat przed jego złoŜeniem 
NFOŚiGW nie wypowiedział Wnioskodawcy umowy z przyczyn leŜących po 
stronie Wnioskodawcy. 

 
 

4. 
Wnioskodawca wywiązuje się z zobowiązań publicznoprawnych na rzecz 
NFOŚiGW, właściwych organów, czy teŜ podmiotów. 

 
 

 
5. 
 

Wnioskodawca mieści się w kategorii „Beneficjenci”.  
 

 

6. 

Wnioskodawca załączył do wniosku opinie, zgody  i umowy, określone  
w pkt. 7.5 programu priorytetowego (aktualne, nie starsze niŜ 6 miesięcy na 
dzień złoŜenia wniosku, dotyczące wszystkich inicjatyw w ramach 
przedsięwzięcia), tj.: 
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- opinie lokalnych władz samorządowych dotyczące zasadności i moŜliwości 
realizacji inicjatyw, 
- zgody podmiotów dysponujących terenem/nieruchomością na realizację 
inicjatyw, 
- umowy o współpracy z autorem/pomysłodawcą inicjatyw. 
 

7. 
 

Przedsięwzięcie dotyczy co najmniej 20 róŜnych inicjatyw zgodnych  
z wymogami określonymi w pkt 7.3 i 7.5 programu priorytetowego. 

 
 

Wniosek zakwalifikowany do dalszej oceny 
  

Zał: Lista sprawdzająca kompletność wymaganych załączników 

 

 
Ja niŜej podpisany/a oświadczam, iŜ oceny dokonałem/am w sposób rzetelny, bezstronny i 
obiektywny, nie uczestniczyłem/am w przygotowaniu wniosku oraz Ŝe nie jestem związany/a 
z wnioskodawcą (podmiotem) w szczególności: 
– będąc osobą, która wchodzi w skład organów statutowych lub pełni funkcję kierowniczą 
– będąc pracownikiem, przedstawicielem bądź członkiem podmiotu, 
– pozostając z osobami związanymi z podmiotem w związku małŜeńskim albo w stosunku 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub w linii bocznej do drugiego stopnia, 
bądź będąc związanym/ą z nimi z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (równieŜ po 
ustaniu małŜeństwa, przysposobienia, opieki lub kurateli) 
- nie pozostaję z wnioskodawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, Ŝe moŜe to 
budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności mojej oceny. 
 
 
W przypadku negatywnej oceny wg kryteriów dostępu, wniosek nie będzie podlegał ocenie wg 
kryteriów selekcji. 
 
 
 
 
 
……………….                                                   ……………………………………………….. 
Data                                                                     Pieczątka i podpis osoby oceniającej Wniosek 

 

 

 

 

 

……………….                                                   ……………………………………………….. 
Data                                                                                   Pieczątka i podpis kierującego komórką ekologiczną 

 

 


