
Załącznik 2 do OPZ
Narodow y Fundusz Ochrony Środow iska

i Gospodarki Wodnej

Lp. Tak Nie Uwagi
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E.1

E.2

E.3

E.4

E.5

E.6 1Czy złożono mapę poglądow ą przedsięw zięcia (pkt 4 Załącznika nr 4)?

D. Rodzaj i wysokość planowanego dofinansowania są zgodne ze szczegółowymi zasadami udzielania dofinansowania obowiązujacymi w  ust. 6 1 

oraz 7.2.-7.3 programu (kryteria nr 1.4 Programu Prioryt.)

Czy dofinansow anie jest zgodne z ust. 7.3 pkt 2) Programu Priorytetow ego (tzn. 

nie obejmuje zadań, które uzyskały dofinansow anie  w  ramach POIiŚ 9.3 lub innych 

programów  NFOŚiGW)?

1

Czy w nioskow ana forma i w ielkość  dofinansow ania jest zgodna z w ymaganiami 

w skazanymi w  Programie Priorytetow ym pkt. 6 1  i 7.2?
1

Czy w niosek został złożony w  terminie?

Czy Wnioskodaw ca jest upraw niony do ubiegania się o dofinansow anie zgodnie z  

pkt  6 1 programu ?

1

Czy kryterium dostępu D  (kryteria nr 1.4 Programu Prioryt.) jest spełnione?

Czy uzupełnienie zostało złożone w  terminie? jeśl i  nie dotyczy zaznaczyć 

TAK!!!!
1

B. Wnioskodawca mieści się w  kategorii "Beneficjenci" - ust. 6 1 programu (kryteria nr 1.2 Programu Prioryt.)

C. Rodzaj przedsięwzięcia jest zgodny z ust. 7.5 programu (kryteria nr 1.3 Programu Prioryt.)

Czy tytuł i opis projektu w  jasny i niebudzący w ątpliw ości sposób obrazuje 

faktyczne zadanie lub realizację pew nego etapu w iększego przedsięw zięcia?
1

1

1

Czy w niosek zaw iera w szystkie strony?

Czy przedsięw zięcie jest zgodne z ust. 7.3 pkt 3) Programu Priorytetow ego 

(zadanie nie zostało zakończone przed dniem złożenia w niosku) ?                                                

TAK

1

1

E. Wniosek jest kompletny, prawdiłowo podpisany, posiada wymagane załączniki do oceny techniczno-ekologicznej i finansowej (kryterium nr 
1.5 Programu Prioryt.)

1

Czy w niosek opatrzony jest pieczęcią Wnioskodaw cy?

Czy w  harmonogramie rzeczow o-finansow ym zaplanow ano ponoszenie kosztów  

ze środków  NFOŚiGW na realizację zadań od 2013 r.?
1

Lista Sprawdzająca nr 1

Czy zakres rzeczow y projektu jest zgodny z rodzajami przedsięw zięć 

w skazanych w  Programie Priorytetow ym pkt. 7.5?

Czy kryterium dostępu C  (kryteria nr 1.3 Programu Prioryt.) jest spełnione? TAK

Program -System zielonych inw estycji - Część 5)

Zarządzanie energią w  budynkach w ybranych podmiotów  sektora f inansów  publicznych

A. Wniosek jest złożony w terminie (kryteria nr 1.1 Programu Prioryt.)

Czy koszt całkow ity przedsięw zięcia jest zgodny z w ymaganiami w skazanymi w  

Programie Priorytetow ym pkt. 7.3 pkt.1)  - pow yżej 2 mln zł?

ocena według formalnych kryteriów dostępu 1.1 - 1.8 

Czy kryterium dostępu A   (kryteria nr 1.1 Programu Prioryt.) jest spełnione? TAK

Czy w niosek i załączniki są podpisane przez osoby upraw nione?

Wnioskodawca - 
Tytuł przedsięwzięcia - 

Czy w nioskodaw ca w ypełnił w szystkie w ymagane pola w e w niosku? 1

Numer wniosku - 

I NABÓR WNIOSKÓW DLA PJB

1

Pytanie sprawdzające

Czy złożono załączniki określające status praw ny Wnioskodaw cy (pkt 1 

Załącznika nr 4)?
2

1

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAKTAK

TAKTAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK
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E.7

E.8

E.9

E.10

E.11

E.12

E.13

E.14

E.15

E.16

E.17

E.18

E.19

E.20

E.21

E.22

E.23

E.24

1
Czy w  zbiorze niezbędnych ośw iadczen w ypełniono w szystkie niezbędne 

informacje?

Czy złożono ośw iadczenia o posiadanym praw ie do dysponow ania 

nieruchomościami (w szystkimi obiektami) w  celu realizacji projektu (w edług Zał. 5 

w zór nr 2)?

Czy złożono pozw olenie (pozw olenia) w ojew ódzkiego konserw atora zabytków  

(jeśli nie dotyczy - stosow ne ośw iadczenie) lub ośw iadczenie o zobow iązaniu się 

Wnioskodaw cy do  dostarczenia dokumentów  do 30.04.2011 r. (pkt 8 Załącznika 

nr 4) - dotyczy pierw szego roku realizacji projektu   -  jeśl i  nie dotyczy 

zaznaczyć TAK!!!!

1

Czy w  przypadku przedłożenia pozw olenia (pozw oleń) na budow ę złożono kopię 

dokumentacji potw ierdzającej przeprow adzenie postępow ania w  spraw ie oceny 

oddziaływ ania na środow isko (lub stosow ne ośw iadczenie, że nie jest to 

w łaściw e dla danego typu projektu) ? Jeśli do w niosku dołączono w niosek o 

w ydanie pozw olenia (pozw oleń) na budow ę lub ośw iadczenie o dostarczeniu 

dokumentów  do 30.04.2011 r. , czy dołączono harmonogram  uzyskiw ania tych 

dokumentów ? (pkt 8 Załącznika nr 4) - jeśl i  nie dotyczy zaznaczyć TAK!!!!

1

Czy złożono ośw iadczenie Wnioskodaw cy o niew ystępow aniu gatunków  

chronionych zw ierząt, ze szczególnym uw zględnieniem miejsc lęgow ych ptaków  i 

nietoperzy, na terenie objętym inw estycją. W przypadku, gdy taki gatunek 

w ystępuje, czy przedstaw iono kopię w ystąpienia o w ydanie zezw olenia przez 

odpow iedniego do miejsca lokalizacji inw estycji Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środow iska (pkt 10 Załącznika nr 4)

1

Czy w  przypadku przedłożenia pozw olenia (pozw oleń) na budow ę złożono 

ośw iadczenie organu odpow iedzialnego za monitorow anie obszarów  Natura 2000 

(zgodnie z zał. 5 w zór nr 3)? Jeśli do w niosku dołączono w niosek o w ydanie 

pozw olenia (pozw oleń) na budow ę lub ośw iadczenie o dostarczeniu dokumentów  

do 30.04.2011 r. , czy dołączono harmonogram  uzyskiw ania tych dokumentów ? 

(pkt 8 Załącznika nr 4) - jeśl i  nie dotyczy zaznaczyć TAK!!!!

1

Czy złożono notarialnie pośw iadczone pełnomocnictw o do podpisania w niosku - 

jeżeli dotyczy (pkt 2 Załącznika nr 4)? - jeśl i  nie dotyczy zaznaczyć TAK!!!!
1

Czy złożono ośw iadczenie o danych osoby pośw iadczającej kopie dokumentów - 

jeżeli dotyczy (pkt 3 Załącznika nr 4) - jeśl i  nie dotyczy zaznaczyć TAK!!!!
1

Czy złożono dokumentację techniczną – w yciąg z projektu budow lanego (tzn. 

pierw sza strona, w stęp, opis projektu)  lub ośw iadczenie o zobow iązaniu się 

Wnioskodaw cy do  dostarczenia dokumentów  do 30.04.2011 r. (pkt 8 Załącznika 

nr 4) - dotyczy pierw szego roku realizacji projektu   -  jeśl i  nie dotyczy 

zaznaczyć TAK!!!!

1

Czy złożono kopię w niosku o w ydanie pozw olenia (pozw oleń) na budow ę lub 

w ażne pozw olenia na budow ę (jeśli nie dotyczy – stosow ne ośw iadczenie) - lub 

ośw iadczenie o zobow iązaniu się Wnioskodaw cy do  dostarczenia dokumentów  

do 30.04.2011 r. (pkt 8 Załącznika nr 4) - dotyczy pierw szego roku realizacji 

projektu - jeśl i  nie dotyczy zaznaczyć TAK!!!!

1

Czy złożono audyty energetyczne w szystkich obiektów  modernizow anych w  

ramach projektu - budynków  oraz jeżeli dotyczy  - źródeł ciepła, w ykonane 

zgodnie z w ymaganiami z zał. 2 pkt. 5 do programu ( pkt 7 Załącznika nr 4)? 

Czy złożono opracow anie dot. zakresu i oszczędności energii zw iązanej z 

modernizacją ośw ietlenia w ew nętrznego, zgodnie z pkt 7 Załącznika nr 4? -  jeśl i  

nie dotyczy zaznaczyć TAK!!!!

1

Czy złożono podsumow anie audytów  w szystkich obiektów  objetych projektem, 

zgodnie z pkt 7 Załącznika nr 4? 
1

TAK

Czy złożono podpisany zbiór niezbędnych ośw iadczen zgodnie z zał. 5 w zór nr 

1?

Czy kryterium dostępu E  (kryteria nr 1.5 Programu Prioryt.)  jest spełnione?

Czy złożono HRF, sporządzony zgodnie z załączonym w zorem i instrukcją (pkt 5 

Załącznika nr 4)?
1

1

1

1

Czy treść  ośw iadczeń jest zgodna ze w zorami podanymi w  zał. 5 w zór nr 1?

Czy w  zbiorze niezbędnych ośw iadczeń uw zględniono w szystkie ośw iadczenia? 1

1

1

Czy złożono dokumenty potw ierdzające upraw dopodobnienie zbilansow ania 

źródeł f inansow ych przedsięw zięcia (pkt 6 Załącznika nr 4)?

TAK

TAK

TAK

TAK

TAKTAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK
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TAK
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TAK

TAK

TAK
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F.1

F.2

G.1

H.1

H.2

H.3

UWAGA - w  przypadku odpowiedzi "NIE" konieczne uzasadnienie 

Imię i nazw isko osoby oceniającej w niosek:

Podpis

G. Wniosek zawiera poprawne wyliczenia arytmetyczne (kryteria nr 1.7 Programu Prioryt.)

H. Koszty są zgodne z katalogiem "kosztów kwalifikowanych" wskazanych w ust. 9 programu priorytetowego (kryteria nr 1.8 Programu Prioryt.)

Czy koszty kw alif ikow ane są zgodne z katalogiem "kosztów  kw alif ikow anych" 

w skazanych w  ust. 9.1  programu?
1

Czy okres realizacji projektu i ponoszenia kosztów  kw alif ikow anych są zgodne z 

zasadami progrmu priorytetow ego: 01.01.2010 - 31.12.2015?
1

1

Data w ykonania oceny

Czy kryterium dostępu H (kryterium nr 1.8 Programu Prioryt.) jest spełnione?

POZYTYWNA
OCENA OGÓLNA WNIOSKU POD KĄTEM FORMALNYCH KRYTERIÓW DOSTEPU 1.1 - 

1.8

CZY WNIOSEK JEST MOŻLIWY DO UZUPEŁNIENIA? 2

TAK

TAKCzy kryterium dostępu F (kryteria nr 1.6 Programu Prioryt.) jest spełnione?

Czy w niosek zaw iera popraw ne w yliczenia arytmetyczne?

F. Wniosek jest złożony na obowiązującym formularzu i wypełniony w  języku polskim (kryteria nr 1.6 Programu Prioryt.)

Czy w niosek został w ypełniony w  języku polskim?

Czy w niosek został złożony na obow iązującym formularzu?

1

Czy analiza podmiotu i jego działalności nie budzi w ątpliw ości w  kontekście 

obow iązku zastosow ania przepisów  pomocy publicznej? (ust. 9.1. programu) - 

zaznaczyć TAK jeśl i  nie budzi, jeśl i  budzi wątpliwości potrzebna ocena 

ZPP

1

1TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE
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