Załącznik nr 3 do Regulaminu KOP

Wzór Protokołu z Konkursu.
Protokół z Konkursu nr ...................................................................
ogłoszonego w dniu ……..........................................……
o dofinansowanie projektów ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020
I Oś priorytetowa – Powszechny dostęp do szybkiego internetu
Działanie 1.1 – Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do
szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach
Termin składania Wniosków o dofinansowanie: od dnia........... do dnia.................
Terminarz przeprowadzenia oceny projektów
Ocena projektów w ramach Konkursu nr ...........................................
przeprowadzona została w dniach:
1.od dnia …... do dnia ....... - ocena formalna Wniosków o dofinansowanie;
2. od dnia ...... do dnia ….. - ocena merytoryczna Wniosków o dofinansowanie;
W ramach Konkursu nr ................................................................. do oceny
formalnej przedłożono .........(liczba wniosków) Wniosków o dofinansowanie. W wyniku
oceny formalnej wyłoniono ...................Wniosków o dofinansowanie do weryfikacji
merytorycznej. Odrzuconych zostało ………. Wniosków o dofinansowanie.
W ramach oceny merytorycznej projektów, pozytywnie oceniono …………………. Wniosków o
dofinansowanie z czego do dofinansowania

zakwalifikowano ………… Wniosków o

dofinansowanie, pozostałe Wnioski pomimo pozytywnego wyniku oceny nie zostały
zakwalifikowane do dofinansowania, negatywnie oceniono ………………. Wniosków o
dofinansowanie.
W dniu ……..…. podjęto decyzję w sprawie przyznania dofinansowania w stosunku do
………… projektów.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………..(dodatkowe uwagi – jeśli dotyczy)

Lp.

A. Wnioski skierowane do oceny formalnej w ramach Konkursu
Numer projektu Nazwa Wnioskodawcy
Nr obszaru
Uwagi1

1
2
3

Lp.

B. Wnioski, które pozytywnie przeszły ocenę formalną
Numer projektu Nazwa Wnioskodawcy
Nr obszaru

1
2
3

Lp.

C. Wnioski, które zostały odrzucone w wyniku oceny formalnej
Numer
Nazwa
Nr obszaru
Uzasadnienie
projektu
Wnioskodawcy

1
2
3

Lp.

D. Wnioski, do których wniesiono protesty na etapie oceny formalnej
Numer
Nazwa Wnioskodawcy
Nr obszaru
Wynik
projektu
rozpatrzenia
protestu

1
2
3

Lp.

E. Wnioski, które pozytywnie przeszły ponowną ocenę formalną
Numer projektu
Nazwa Wnioskodawcy
Nr obszaru

1
2
3

F. Wnioski, które zostały odrzucone w wyniku ponownej oceny formalnej
np. informacja, że Wnioskodawca był proszony o uzupełnienie/ poprawę Wniosku o dofinansowanie / złożenie
dodatkowych wyjaśnień.
1

Lp.

Numer projektu

Nazwa Wnioskodawcy

Nr obszaru

1
2
3
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………..(dodatkowe uwagi – jeśli dotyczy)

Lp.

G. Wnioski, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną
Numer
Nazwa Wnioskodawcy
Nr obszaru
Liczba uzyskanych
projektu
punktów

Uwagi2

1
2
3

Lp.

H. Wnioski, które zostały odrzucone w wyniku oceny merytorycznej
Numer
Nazwa
Nr obszaru
Uzasadnienie
projektu
Wnioskodawcy

1
2
3

Lp.

I. Wnioski, do których wniesiono protesty na etapie oceny merytorycznej
Numer
Nazwa Wnioskodawcy
Nr obszaru
Wynik
projektu
rozpatrzenia
protestu

1
2
3

Lp.

J. Wnioski, które pozytywnie przeszły ponowną ocenę merytoryczną
Numer
Nazwa
Nr obszaru
Liczba
projektu
Wnioskodawcy
uzyskanych
punktów

1
2
3

2

np. informacja, że Wnioskodawca był proszony o złożenie dodatkowych wyjaśnień.

Lp.

K. Wnioski, które zostały odrzucone w wyniku ponownej oceny merytorycznej
Numer projektu
Nazwa
Nr obszaru
Liczba
Wnioskodawcy
uzyskanych
punktów

1
2
3

…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….. (dodatkowe uwagi – jeśli
dotyczy)
Imię i nazwisko Sekretarza KOP sporządzającego Protokół:
………………………………………………..
Data: …………………………………………
Podpis: …………………………….……...

Imię i nazwisko Przewodniczącego KOP zatwierdzającego Protokół:
………………………………………………..
Data: …………………………………………
Podpis: ……………………………………….

Załączniki:
1. Deklaracje bezstronności i poufności
2. Karty oceny formalnej i merytorycznej
3. Wydruki z losowania

