INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA PROTESTU /
ODWOŁANIA
Uwagi edycyjne:
Protest / odwołanie nie powinno przekraczać 10 stron
Metryczka
NaleŜy uzupełnić dane dotyczące wniosku i beneficjenta wykazane na wstępie formularza
wniosku
A. Lista zarzutów wnioskodawcy w odniesieniu do oceny spełnienia kryteriów oceny
wraz z uzasadnieniem:
NaleŜy w formie punktów wskazać zarzuty dotyczące oceny poszczególnych kryteriów wraz
z podaniem czytelnego i zwięzłego uzasadnienia wskazującego na popełniony przy ocenie
błąd.
Np.
Ocena formalna:
Kryterium: Czy wniosek jest kompletny i został sporządzony i złoŜony zgodnie
z obowiązującą instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie i właściwą dokumentacją
konkursową? (w tym pkt 2.6, część V wniosku)
Uzasadnienie:
Kryterium zostało spełnione, poniewaŜ…
Ocena merytoryczna:
Kryterium: uzasadnienie potrzeby realizacji projektu w kontekście celów szczegółowych
określonych dla danego Priorytetu PO KL
Uzasadnienie:
Kryterium zostało spełnione, poniewaŜ…
B. Lista zarzutów wnioskodawcy w odniesieniu do procedury wyboru projektu i/lub
procedury odwoławczej wraz z czytelnym i zwięzłym uzasadnieniem:
NaleŜy w ujęciu punktowym wykazać zarzuty dotyczące procedury dokonania oceny
w (przypadku protestu), takie jak np.: przekroczenia terminów, brak uzasadnienia obniŜenia
punktów w kartach oceny merytorycznej, w przypadku odwołań np. przekroczenie przez IOK
terminu na rozpatrzenie protestu, brak odniesienia się do wyjaśnień beneficjenta wskazanych
w proteście.
Uzasadnienie (A i B)
W ww. odpowiednich częściach protestu w sposób czytelny i zwięzły powinno zostać
wskazane uzasadnienie kaŜdego z wymienionych zarzutów, przy czym naleŜy pamiętać,
iŜ środek odwoławczy nie moŜe słuŜyć uzupełnieniu treści wniosku o dofinansowanie,
a ewentualne dodatkowe informacje zawarte w proteście/odwołaniu nie będą miały
wpływu na dokonaną ocenę wniosku. Beneficjent powinien więc odnosić się jedynie do
treści zawartych we wniosku.
NaleŜy takŜe pamiętać, iŜ zarzuty powinny dotyczyć jedynie kryteriów oceny/ procedury
dokonania oceny.

Argumenty dotyczące np.: niekompetencji urzędników udzielających informacji na temat
sposobu aplikowania, przyczyn po stronie beneficjenta powodujących powstanie zaistniałych
we wniosku błędów, zarzuty personalne pod kątem osób oceniających nie będą brane pod
uwagę w procesie rozpatrywania środków odwoławczych.
W ramach rozpatrywania protestu nie jest dokonywana ocena wniosku, toteŜ beneficjent nie
powinien wnioskować w proteście o takie działanie.

