Załącznik nr 2a Wzór Karty oceny formalnej

KARTA OCENY FORMALNEJ
I Oś priorytetowa – Powszechny dostęp do szybkiego internetu
Działanie 1.1 – Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do
szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Informacje o projekcie
Numer wniosku o dofinansowanie
Nazwa wnioskodawcy
Tytuł projektu
Lokalizacja projektu – numer obszaru
Kwota wydatków kwalifikowalnych

PLN

Wnioskowana kwota dofinansowania

PLN

Udział wnioskowanego dofinansowania w
kosztach kwalifikowalnych projektu

%

Okres realizacji projektu

W odpowiedzi na każde z poniższych kryteriów należy zaznaczyć odpowiednio TAK / NIE z
pola rozwijanego
TAK/NIE

Lp.

Kryteria formalne – wniosek

1. Czy wniosek został złożony we właściwej instytucji?
2. Czy wniosek został złożony w ramach właściwego działania?
3.

Czy wniosek został złożony w terminie wskazanym przez instytucję organizującą
konkurs?

4. Czy dokumentacja wymagana na etapie aplikowania jest kompletna?
5.

Czy wniosek wraz z załącznikami został przygotowany w odpowiedniej formie,
zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie?

Kryteria formalne – wnioskodawca
6. Czy wnioskodawca jest kwalifikowalny w ramach działania?
7. Czy wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie?

Kryteria formalne – projekt
8. Czy realizacja przedsięwzięcia mieści się w ramach czasowych POPC?
9.

Czy wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów
obowiązującymi dla działania?

Czy dzięki realizacji projektu zostanie objęta zasięgiem sieci NGA:
• minimalna liczba gospodarstw domowych,
10.
• wszystkie szpitale publiczne wskazane w załączonej liście dla obszaru na których
realizowany będzie projekt?
Czy dzięki realizacji projektu zostaną podłączone do sieci NGA wszystkie
11. szkoły/placówki edukacyjne wskazane w załączonej liście dla obaszru, na którym
realizowany będzie projekt?
12.

Czy wnioskodawca deklaruje realizację projektu zgodnie z "Wymaganiami dla sieci
NGA - POPC"?

(niespełnienie
kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Czy wnioskodawca zapewni trwałość projektu przez okres minimu 3/5 lat od
13 zakończenia projektu (w rozumieniu art. 71 Rozporządzenia (WE) nr 1303/2013 z
dnia 17 grudnia 2013 r.)?

14. Czy prace nie zostały rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie?

15.

Czy projekt wykazuje zgodność z zasadami horyzontalnymi - wpływ na środowisko
naturalne?

16.

Czy projekt wykazuje zgodność z zasadami horyzontalnymi – zasada równości szans i
niedyskryminacji?

17.

Czy projekt wykazuje zgodność z zasadami horyzontalnymi - zasada równości szans
kobiet i mężczyzn?

I. Ocena końcowa i rekomendowane
propozycje działań

TAK/NIE

Czy wniosek w istniejącej formie może
1. zostać zakwalifikowany do przekazania do
oceny merytorycznej?
Jeśli nie, czy wniosek wymaga
2. dodatkowych wyjaśnień/korekt ze strony
wnioskodawcy?

Uwaga: Do dalszej oceny kwalifikują się tylko wnioski, które spełniły wszystkie
kryteria, czyli uzyskały wszystkie odpowiedzi na TAK. W takim przypadku oceniający nie wypełnia pkt. II - IV.

II. Uwagi zgłoszone do Wnioskodawcy oraz termin na przesłanie
uzupełnień
1.
2.
3.

Oceny dokonał(a)
Imię i nazwisko:
Data:
Podpis:

III. Otrzymane wyjaśnienia/uzupełnienia
lp.

1.

Dodatkowe pytania dotyczące projektu,
w przypadku konieczności
wyjaśnień/uzupełnień

TAK/NIE

Czy wyjaśnienia/uzupełnienia wpłynęły w
wyznaczonym terminie?

Czy po uzupełnieniu braków/złożeniu
2. wyjaśnień do wniosku dołączono wszystkie
wymagane dokumenty?

IV . Ocena końcowa i rekomendowane propozycje działań - po złożeniu
wyjaśnień/uzupełnień
lp.

Czy projekt może przejść do dalszej
oceny

TAK/NIE

1.

Wniosek zostaje zakwalifikowany do
przekazania do oceny merytorycznej

2.

Wniosek zostaje odrzucony z powodu nie
spełnienia kryteriów formalnych

V. Podsumowanie

Oceny dokonał(a)
Imię i nazwisko:
Data:
Podpis:

