Załącznik nr 3
do Opisu Przedmiotu Zamówienia

RAPORT Z OCENY MERYTORYCZNEJ PROJEKTÓW
W RAMACH UMOWY …………………… z dnia ………
I.

Część A Informacje ogólne

1. Nabór (numer / tytuł)1:
1.1.

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

1.2.

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

2. Jednostka sporządzająca raport: ………………………………………
3. Jednostka otrzymująca raport: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

II.

Część B Przebieg oceny

1. Data rozpoczęcia oceny merytorycznej2:
1.1.

Konkurs …………: ……………… r.

1.2.

Konkurs …………: ……………… r.

2. Data zakończenia oceny merytoryczne3j:.
2.1.

Konkurs …………: ……………… r.

2.2.

Konkurs …………: ……………… r.

3. Jeśli wystąpiła konieczność przedłużenia oceny merytorycznej bądź przedłużenia okresu na ocenę
odwołań, proszę wyszczególnić powody:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Czy dla wszystkich wniosków o dofinansowanie, które zostały negatywnie ocenione po ocenie
merytorycznej, przekazano do Zamawiającego ostateczne listy sprawdzające zawierające uzasadnienie
oceny wraz z wkładem do pisma do Wnioskodawcy?
TAK

NIE

1

Należy wskazać numery i nazwy naborów wniosków o dofinansowanie, w ramach których wnioski o
dofinansowanie były oceniane przez Wykonawcę.
2
Data przekazania przez Zmawiającego pierwszego wniosku do oceny.
3
Data przekazania ostatniej ostatecznej listy sprawdzającej.
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Jeśli nie, należy poniżej podać uzasadnienie
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Uwagi/dodatkowe wyjaśnienia:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

III.

Część C Wynik oceny

1. Zestawienie wniosków o dofinansowanie po ocenie merytorycznej przez Wykonawcę:
Liczba wniosków o
Całkowita wartość
Wartość dofinansowania
dofinansowanie
przedsięwzięć (dla
(dla wniosków o
Nabór nr przekazanych do wniosków o dofinansowanie
dofinansowanie
oceny
przekazanych oceny
przekazanych do oceny
merytorycznej
merytorycznej)
merytorycznej)

Liczba wniosków o
dofinansowanie
zwróconych do
uzupełnienia

Liczba wniosków o
dofinansowanie
spełniających kryteria
oceny merytorycznej II
stopnia

…
…

2. Powody odesłania wniosków o dofinansowanie do uzupełnienia (wyszczególnić hasłowo główne
powody) ze wskazaniem powodów wspólnych dla wszystkich naborów ocenianych przez Wykonawcę
oraz specyficznych dla danego naboru:


…………………………



…………………………

3. Powody negatywnej oceny wniosków o dofinansowanie na podstawie kryteriów merytorycznych II
stopnia: wyszczególnić wszystkie przypadki negatywnej oceny ze wskazaniem wszystkich kryteriów
ocenionych negatywnie dla danego wniosku o dofinansowanie – w podziale na nabory oceniane przez
Wykonawcę).
L.p.

Nr wniosku

Wnioskodawca

Tytuł projektu

Niespełnione kryterium

1.
2.
...

4. Liczba wniosków o dofinansowanie wycofanych przez Wnioskodawców w trakcie trwania oceny
merytorycznej II stopnia:
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Lp

Nr wniosku

Wnioskodawca

Tytuł projektu

Powód

1.
2.
...

5. Liczba ocen wniosków, co do których Zamawiający zakwestionował wynik dokonania oceny oraz
sposób uwzględnienia uwag zamawiającego
L.p.

Nr
wniosku

Wnioskodawca

Tytuł projektu

Uwaga
Zamawiającego

Sposób uwzględnienia
uwagi Zamawiającego

1.
2.
...

UWAGI / dodatkowe informacje:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

IV.

Część D Odwołania4

1. Zestawienie wniosków o dofinansowanie po ocenie merytorycznej przez Wykonawcę:

Nabór nr

Liczba odwołań od
oceny przekazanych
do Wykonawcy

Liczba odwołań
zwróconych do
uzupełnienia

Liczba odwołań
Liczba
rozpatrzonych na korzyść podtrzymanych ocen
wnioskodawcy
negatywnych

…
…

2. Powody odesłania odwołań do uzupełnienia (wyszczególnić hasłowo główne powody) ze wskazaniem
powodów wspólnych dla wszystkich naborów ocenianych przez Wykonawcę oraz specyficznych dla
danego naboru:

4



…………………………



…………………………

Sekcja 4 „Odwołania” jest wypełniana w raporcie końcowym.
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3. Powody podtrzymania negatywnej oceny wniosków o dofinansowanie: wyszczególnić wszystkie
przypadki podtrzymania negatywnej oceny ze wskazaniem uzasadnienia – w podziale na nabory
oceniane przez Wykonawcę).
L.p.

Nr wniosku

Wnioskodawca

Tytuł projektu

Niespełnione kryterium

1.
2.
...

4. Liczba odwołań od oceny wniosków o dofinansowanie wycofanych przez Wnioskodawców w trakcie
trwania oceny merytorycznej II stopnia:
Lp

Nr wniosku

Wnioskodawca

Tytuł projektu

Powód

1.
2.
…

UWAGI / dodatkowe informacje:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Raport sporządził(a): ……………………………

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

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

Data:

Podpis/pieczęć

Raport zatwierdził(a): ………………………………

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

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

Data:

Podpis/pieczęć

Załącznik nr 1 – Lista projektów ocenionych pozytywnie
Załącznik nr 2 – Lista projektów ocenionych negatywnie
Załącznik nr 3 – Lista ekspertów oceniających poszczególne wnioski o dofinansowanie i odwołania.
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