Wniosek Nr …….…

Załącznik 2.3. KARTA OCENY BUDŻETOWEJ
1. Analiza efektywności kosztowej
projektu
Rzetelność w określaniu kosztów oraz
wskaźników projektu

Efektywność kosztowa projektu

Max liczba
punktów

Przyznana
liczba
punktów

Uwagi / Uzasadnienia
Rzetelność w określeniu kosztów oraz wskaźników zasięgowych projektu (poziomu oglądalności,
słuchalności, czytelnictwa oraz uczestnictwa)

5
wskaźniki i dane zawarte we wniosku, które budzą wątpliwości wraz z uzasadnieniem: ….

15

efektywność kosztowa narzędzi i działań komunikacyjnych
atrakcyjność kosztów jednostkowych dotarcia do uczestników projektu
czynniki jakościowe mające wpływ na koszt projektu (jakie) ….
Niekwalifikowalna lub zawyżona pozycja w budżecie:
koszty zarządzania projektu: pozycja w budżecie projektu, wysokość sugerowanej
korekty finansowej
koszty osobowe: j.w.
koszty prac przygotowawczych / produkcyjnych / postprodukcyjnych: j.w.
koszty emisji (jeżeli dotyczy): j.w.
koszty promocji: j.w.
inne koszty (jakie): j.w.

2. Wysokość sugerowanej korekty
finansowej

RAZEM

20
DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI

Ja, niżej podpisany, oświadczam, że składając tę deklarację, potwierdzam, że zapoznałem się z informacjami dotyczącymi procedury konkursowej i będę ich przestrzegał. Ponadto deklaruję, że swoje obowiązki
będę wykonywać uczciwie i rzetelnie.
Nie ma zależności pomiędzy mną, a wnioskodawcą lub współpracującymi z nim osobami, które mogą zaważyć w sposób nieuzasadniony pozytywnie lub negatywnie na wyniku mojej oceny/opinii. Zgodnie z moją
najlepszą wiedzą i przekonaniem, nie istnieją żadne fakty ani okoliczności, w przeszłości lub obecnie, bądź takie, które mogą zaistnieć w najbliższej przyszłości, kwestionujące moją niezależność w oczach
którejkolwiek ze stron; jeżeli okaże się podczas procesu oceny, że taki związek istnieje lub powstał, niezwłocznie zaprzestanę udziału w procesie oceny.
Zobowiązuję się do zachowania poufności wszystkich informacji lub dokumentów ujawnionych wobec mnie lub uzyskanych przeze mnie bądź przygotowanych przeze mnie w toku czy w wyniku oceny. Zobowiązuję
się także do wykorzystywania ich wyłącznie do celów oceny i nie ujawniania stronom trzecim. Ponadto zgadzam się, że nie będę przechowywać kopii pisemnych lub elektronicznych informacji lub pierwowzorów,
które zostaną mi dostarczone.
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