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Załącznik nr 6 –Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie 

projektu konkursowego w ramach PO WER  

  

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU 
KONKURSOWEGO W RAMACH PO WER  

 

 

 

INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK: ……………………………………………………………………………… 

NR KONKURSU: …………………………………………………………………………………………………………….  

DATA WPŁYWU WNIOSKU: ……………………………………………………………………………………………… 

NR KANCELARYJNY WNIOSKU: ………………………………………………………………………………………… 

SUMA KONTROLNA WNIOSKU: ………………………………………………………………………………………… 

TYTUŁ PROJEKTU: ………………………………………………………………………………………………………… 

NAZWA WNIOSKODAWCY: ……………………………………………………………………………………………… 

OCENIAJĄCY: ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

CZĘŚĆ A. UCHYBIENIA FORMALNE (zaznaczyć właściwe znakiem „X”) 

Czy wniosek posiada uchybienia formalne, które nie zostały dostrzeżone na etapie oceny 
formalnej? 

□ TAK – WSKAZAĆ UCHYBIENIA FORMALNE I PRZEKAZAĆ 

WNIOSEK DO PONOWNEJ OCENY FORMALNEJ  
□ NIE – WYPEŁNIĆ CZĘŚĆ B  

UCHYBIENIA FORMALNE 

 

 

CZĘŚĆ B. KRYTERIA DOSTĘPU (zaznaczyć właściwe znakiem „X”) 

KRYTERIA DOSTĘPU OCENIANE NA ETAPIE OCENY MERYTORYCZNEJ (wypełnia IOK zgodnie z 

zapisami właściwego Rocznego Planu Działania): 

1. Wnioskodawca zobowiązany będzie do realizacji w oparciu o narzędzia opracowane w ramach 
projektu powiązanego (wdrażanego w trybie pozakonkursowym) działań/modułów projektu 
związanych z realizacją rundą pilotażowej monitoringu (badanie ilościowe absolwentów szkół 
zawodowych którzy zostali zbadani w ramach projektu Badanie Losów Absolwentów Szkół 
Zawodowych zrealizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych) oraz przeprowadzenia badan 
jakościowych i ilościowych w ramach pierwszej rundy monitoringu losów absolwentów szkół 
zawodowych: 
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I. W ramach pilotażowej rundy monitoringu:  

a) Przygotowanie wersji elektronicznej ankiet wraz z pilotażem narzędzi oraz opracowanie księgi 
kodowej do każdego kwestionariusza zgodnie z przedstawionymi wymaganiami (wnioskodawca 
otrzyma projekt ankiety w ciągu dwóch tygodni od podpisania umowy o dofinansowanie)  

b) Przygotowanie zespołu ankieterów wraz z przeszkoleniem  

c) moduł ilościowy – nawiązanie kontaktów z respondentami I przeprowadzenie badanie ilościowe 
absolwentów szkół zawodowych o charakterze podłużnym, wywiad realizowany metodą CAPI, 
przeprowadzenie około 4 500 wywiadów (badanie przeprowadzone na wskazanej przez Instytutu 
Badań Edukacyjnych próbie badawczej, response rate na poziomie 65%);  

d) opracowanie bazy danych zgodnie z księgą kodową;  

 

II. W ramach pierwszej rundy monitoringu:  

Moduł jakościowy badania:  

a) dostosowanie scenariuszy badań jakościowych IDI i FGI do potrzeb przeprowadzenia 
ankiety;  

b) przygotowanie zespołu ankieterów wraz z przeszkoleniem;  

c) rekrutacja respondentów do (i) indywidualnych wywiadów pogłębionych; (ii) wywiadów 
grupowych zgodnie z przekazanym schematem badania, przeprowadzenie 70 wywiadów 
pogłębionych oraz 30 wywiadów grupowych;  

d) opracowanie transkrypcji oraz nagrań z przeprowadzonych badań  

 

Moduł ilościowy (2) - badanie ilościowe o charakterze podłużnym  

a) Przygotowanie wersji elektronicznej ankiet: badania uczniów ostatnich klas wraz z pilotażem 
narzędzi oraz opracowanie księgi kodowej do każdego kwestionariusza zgodnie z przedstawionymi 
wymaganiami (wnioskodawca otrzyma projekt ankiety)  

b) Przygotowanie zespołu ankieterów wraz z przeszkoleniem  

c) moduł ilościowy – nawiązanie kontaktów z respodentami I przeprowadzenie badanie 
ilościowego uczniów ostatnich klas szkół zawodowych o charakterze podłużnym, wywiad 
realizowany metodą CAPI, przeprowadzenie około 10 000 wywiadów (badanie przeprowadzone na 
wskazanej przez Instytutu Badań Edukacyjnych próbie badawczej), uzyskanie zgód na badanie 
powtórne po zakończeniu szkoły  

d) opracowanie bazy danych zgodnie z księgą kodową;  

e) Przygotowanie wersji elektronicznej ankiet: badania absolwentów szkół zawodowych wraz z 
pilotażem narzędzi oraz opracowanie księgi kodowej do każdego kwestionariusza zgodnie z 
przedstawionymi wymaganiami (wnioskodawca otrzyma projekt ankiety )  

f) Przygotowanie zespołu ankieterów wraz z przeszkoleniem  

g) moduł ilościowy – nawiązanie kontaktów z respodentami I przeprowadzenie badanie 
ilościowego absolwentów szkół zawodowych o charakterze podłużnym, wywiad realizowany 
metodą CAPI, przeprowadzenie około 7 500 wywiadów (badanie panelowe, retention rate 75%),  

h) opracowanie bazy danych zgodnie z księgą kodową; 

 

Moduł ilościowy (3) – ankieta audytoryjna postaci PAPI, której celem jest stworzenie możliwości 
wykorzystania danych administracyjnych (pochodzących z SIO2, OKE oraz ZUS) do monitorowania 
sytuacji na rynku pracy.  

a) Przygotowanie papierowych ankiet: badania uczniów ostatnich klas wraz z pilotażem 
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narzędzi oraz opracowanie księgi kodowej do każdego kwestionariusza zgodnie z przedstawionymi 
wymaganiami (wnioskodawca otrzyma projekt ankiety)  

b) Przygotowanie zespołu ankieterów wraz z przeszkoleniem  

c) moduł ilościowy – nawiązanie kontaktów z respodentami I przeprowadzenie badanie 
ilościowego uczniów ostatnich klas szkół zawodowych metodą ankiety audytoryjnej (około 20 000 
respondentów w 750 szkołach)  

d) opracowanie bazy danych zgodnie z księgą kodową;  

W module 3. dopuszczalne jest badanie uczniów uczestniczących w module 2. lub uczniów ze 
szkoły biorącej udział w module 2, wskazanych bezpośrednio w wyniku losowania. 
Przeprowadzenie ankiety audytoryjnej w 750 szkołach zawodowych obejmującej wszystkich 
uczniów ostatnich klas szkół. 

 

1.  Wnioskodawca powinien wykazać, że w okresie 3 lat przed upływem terminu 
składania wniosku, należycie zrealizował (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – 
wykonywał), co najmniej dwa badania ilościowe i co najmniej jedno jakościowe, przy czym:  

• co najmniej jedno z tych badań miało wartość nie mniejszą niż 200 000 zł brutto (a w 
przypadku, jeżeli wartość usługi została w umowie wyrażona w walucie obcej – równowartość 200 
000 zł brutto wg średniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy o wykonanie zamówienia).  

• co najmniej jedno z badań jakościowych obejmowało wywiady z uczniami, pracownikami 
szkół, samorządów lub pracodawców, gdzie liczba respondentów wynosiła co najmniej 50 osób  

• co najmniej jedno z badań ilościowych obejmowało wywiady z uczniami lub też dotyczyło 
sytuacji zawodowej osób młodych, gdzie liczba respondentów wynosiła co najmniej 2000 osób. 

 

3. Wnioskodawca dysponuje zespołem co najmniej 5 osób, z których:  

• osoba, która pełnić będzie funkcję kierownika projektu posiada doświadczenie w 
kierowaniu/nadzorowaniu co najmniej 2 badaniami jakościowymi, w tym jednym o wartości co 
najmniej 200 000 zł brutto (a w przypadku, jeżeli wartość usługi została w umowie wyrażona w 
walucie obcej – równowartość 200 000 zł brutto wg średniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy o 
wykonanie zamówienia),  

• przynajmniej dwaj badacze (poza osobą pełniącą funkcję kierownika projektu) posiadają 
doświadczenie w realizacji, tj. w nadzorowaniu/koordynowaniu przynajmniej dwóch badań 
jakościowych, w których (w każdym z nich) liczba respondentów wynosiła co najmniej 50 osób 
(N=50),  

• przynajmniej dwaj badacze (poza osobą pełniącą funkcję kierownika projektu) posiadają 
doświadczenie w realizacji, tj. w nadzorowaniu/koordynowaniu przynajmniej dwóch badań 
ilościowych, w których (w każdym z nich) liczba respondentów wynosiła co najmniej 2000 osób 
(N=2000). 

4. Wnioskodawca przedstawi system zachęt do udziału w badaniu dla wszystkich grup 
respondentów, ze szczególnym uwzględnieniem zachęty dla uczestniczenia w badaniu podłużnym. 

5. Wnioskodawca opisze we wniosku co najmniej następujące elementy realizacji projektu: 

a. Proponowane sposoby nawiązania kontaktów i zrekrutowania respondentów: uczniów 
ostatnich klas szkół zawodowych, dyrektorów szkół zawodowych, nauczycieli oraz pracodawców, a 
także sposobu pozyskania zgód na ponowny kontakt 

b. Przeprowadzenie wywiadów ilościowych w badaniu ilościowym podłużnym, dotarcie do 
przebadanych wcześniej absolwentów szkół.  

c. Przeprowadzenie ankiety audytoryjnej, pozyskanie zgód na wykorzystanie danych 
gromadzonych w systemach ZUS i CKE 
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d. Propozycje dotyczące informowania o badaniu oraz upowszechnienia wyników badań 

6. Wnioskodawca przedstawi wstępny harmonogram realizacji projektu obejmujący 
poszczególne moduły.  

Harmonogram powinien uwzględniać:  

e) realizację badania ilościowego absolwentów w pilotażowej rundzie monitoringu: do 6 
miesięcy od rozpoczęcia realizacji projektu;  

f) realizację badań jakościowych w pierwszej rundzie monitoringu: do 8 miesięcy od 
rozpoczęcia realizacji projektu;  

g) realizację badania ilościowego uczniów ostatnich klas szkół zawodowych (CAPI oraz 
ankieta audytoryjna): do 12 miesięcy od rozpoczęcia realizacji projektu; 

h) realizację badania ilościowego (podłużnego) absolwentów ostatnich klas szkół zawodowych 
w pół roku po zakończeniu nauki w szkole: do 24 miesięcy od rozpoczęcia realizacji projektu. 

 

7. Opracowany przez wnioskodawcę projekt zakłada objęcie badaniem ilościowym 
następujące grupy:  

• Uczniowie ostatnich klas szkół zawodowych (nie starsi niż w wieku 29 lat) oraz absolwenci 
ostatnich klas szkół zawodowych objęci badaniem  

• Dyrektorzy, wicedyrektorzy lub właściciele szkół  

oraz badaniem jakościowym:  

• Uczniowie i absolwenci szkół zawodowych 

• Nauczyciele w szkołach zawodowych  

• Dyrektorzy, przedstawiciele organów założycielskich szkół zawodowych • Doradcy 
edukacyjno-zawodowi pracujący w szkołach zawodowych  

• Pracodawcy;  

Zaproponowane metody badawcze muszą uwzględniać specyfikę badanej grupy oraz metody i 
formy pracy dla właściwego przeprowadzenie badania. 

 

Czy projekt spełnia wszystkie kryteria dostępu? 

□ TAK – WYPEŁNIĆ CZĘŚĆ C □ NIE – UZASADNIĆ I ODRZUCIĆ PROJEKT □ NIE DOTYCZY 

 

UZASADNIENIE OCENY SPEŁNIANIA KRYTERIÓW DOSTĘPU (WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU 
ZAZNACZENIA ODPOWIEDZI „NIE” POWYŻEJ) 

 

 

CZĘŚĆ C. KRYTERIA HORYZONTALNE (każdorazowo zaznaczyć właściwe znakiem „X”) 

1. 

Czy projekt jest zgodny z prawodawstwem krajowym w zakresie odnoszącym się do sposobu 
realizacji i zakresu projektu? 

□ TAK   □ TAK, ALE WARUNKOWO □ NIE 

2. 
Czy projekt należy do wyjątku, co do którego nie stosuje się standardu minimum? 
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□ TAK  □ NIE 

Wyjątki, co do których nie stosuje się standardu minimum: 

1) profil działalności beneficjenta (ograniczenia statutowe), 

2) zamknięta rekrutacja - projekt obejmuje (ze względu na swój zakres oddziaływania) 
wsparciem wszystkich pracowników/personel konkretnego podmiotu, wyodrębnionej 
organizacyjnie części danego podmiotu lub konkretnej grupy podmiotów wskazanych 
we wniosku o dofinansowanie projektu. 

W przypadku projektów które należą do wyjątków, zaleca się również planowanie działań 
zmierzających do przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn. 

Standard minimum jest spełniony w przypadku uzyskania co najmniej 3 punktów za poniższe 
kryteria oceny. 

1. 
We wniosku o dofinansowanie projektu zawarte zostały informacje, które 
potwierdzają istnienie (albo brak istniejących) barier równościowych w obszarze 
tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu.   

□ 0        □ 1 

2. 
Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera działania odpowiadające na 
zidentyfikowane bariery równościowe w obszarze tematycznym interwencji i/lub 
zasięgu oddziaływania projektu. 

□ 0       □ 1 □ 2 

3. 

W przypadku stwierdzenia braku barier równościowych, wniosek o dofinansowanie 
projektu zawiera działania, zapewniające przestrzeganie zasady równości szans 
kobiet i mężczyzn, tak aby na żadnym etapie realizacji projektu tego typu bariery 
nie wystąpiły.  

□ 0 □ 1 □ 2 

4.  

Wskaźniki realizacji projektu zostały podane w podziale na płeć i/lub został 
umieszczony opis tego, w jaki sposób rezultaty przyczynią się do zmniejszenia 
barier równościowych, istniejących w obszarze tematycznym interwencji i/lub 
zasięgu oddziaływania projektu. 

 □ 0   □ 1 □ 2 

5. 
We wniosku o dofinansowanie projektu wskazano jakie działania zostaną podjęte w 
celu zapewnienia równościowego zarządzania projektem. 

□ 0 □ 1 

Czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn (na podstawie standardu 
minimum)? 

□ TAK  □ TAK, ALE WARUNKOWO □ NIE  
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3. 

Czy projekt jest zgodny z pozostałymi właściwymi zasadami unijnymi (w tym zasadą równości 
szans  
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasadą 
zrównoważonego rozwoju) oraz z prawodawstwem unijnym? 

□ TAK  □ TAK, ALE WARUNKOWO □ NIE  

4. 
Czy projekt jest zgodny ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych PO WER?   

□ TAK  □ TAK, ALE WARUNKOWO □ NIE  

5. 
Czy projekt jest zgodny z właściwym celem szczegółowym PO WER?   

□ TAK  □ TAK, ALE WARUNKOWO □ NIE  

Czy projekt spełnia albo warunkowo spełnia wszystkie kryteria horyzontalne? 

□ TAK – WYPEŁNIĆ CZĘŚĆ D □ NIE – UZASADNIĆ I ODRZUCIĆ PROJEKT 
 

UZASADNIENIE OCENY SPEŁNIANIA KRYTERIÓW HORYZONTALNYCH (WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU 
ZAZNACZENIA ODPOWIEDZI „NIE” POWYŻEJ) 

 

CZĘŚĆ D. KRYTERIA MERYTORYCZNE 

Nr części wniosku o dofinansowanie projektu  

oraz kryterium merytoryczne 

Maksymalna / 

minimalna  

liczba punktów 

ogółem 

Liczba  

punktów 

przyznana 

wyłącznie 

bezwarunkowo 

Liczba punktów  

przyznana 

warunkowo  

(jeżeli oceniający 

dostrzega możliwość 

warunkowego 

przyznania punktów) 

Uzasadnienie 

oceny  

w przypadku 

bezwarunkowego 

przyznania liczby 

punktów mniejszej 

niż maksymalna  

(w przypadku 

liczby punktów 

przyznanej 

warunkowo 

uzasadnienie 

należy podać w 

części G karty)  

3.1 ADEKWATNOŚĆ DOBORU i 

OPISU WSKAŹNIKÓW REALIZACJI 

PROJEKTU  

(W TYM WSKAŹNIKÓW 

DOTYCZĄCYCH WŁAŚCIWEGO 

CELU SZCZEGÓŁOWEGO PO 

WER) ORAZ SPOSOBU ICH 

POMIARU 

10/6 
albo 

  (5/3)* 
   

* dotyczy wyłącznie projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł 
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3.2 ADEKWATNOŚĆ DOBORU 

GRUPY DOCELOWEJ* DO 

WŁAŚCIWEGO CELU 

SZCZEGÓŁOWEGO PO WER ORAZ 

JAKOŚCI DIAGNOZY SPECYFIKI 

TEJ GRUPY, w tym opis: 

 istotnych cech uczestników (osób 

lub podmiotów), którzy zostaną 

objęci wsparciem; 

 potrzeb i oczekiwań uczestników 

projektu w kontekście wsparcia, 

które ma być udzielane w ramach 

projektu; 

 barier, na które napotykają 

uczestnicy projektu; 

 sposobu rekrutacji uczestników 

projektu, w tym kryteriów rekrutacji 

i kwestii zapewnienia dostępności 

dla osób z niepełnosprawnościami. 

15/9 

 

 

 

 

   

* w przypadku projektów innowacyjnych (schemat mikro) określenie „grupa docelowa” we wniosku o dofinansowanie 

odnosi się  

do potencjalnych grantobiorców 

3.3 TRAFNOŚĆ  OPISANEJ 

ANALIZY RYZYKA NIEOSIĄGNIĘCIA 

ZAŁOŻEŃ PROJEKTU, w tym opis: 

(5/3)*   

 sytuacji, których wystąpienie 

utrudni lub uniemożliwi osiągnięcie 

wartości docelowej wskaźników 

rezultatu; 

 sposobu identyfikacji wystąpienia 

takich sytuacji (zajścia ryzyka); 

 działań, które zostaną podjęte, aby 

zapobiec wystąpieniu ryzyka i jakie 

będą mogły zostać podjęte, aby 

zminimalizować skutki wystąpienia 

ryzyka. 

    

* dotyczy wyłącznie projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł 
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4.1 SPÓJNOŚĆ ZADAŃ 

PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI 

W RAMACH PROJEKTU ORAZ 

TRAFNOŚĆ DOBORU I OPISU 

TYCH ZADAŃ , w tym opis: 

 uzasadnienia potrzeby realizacji 

zadań; 

 planowanego sposobu realizacji 

zadań; 

 sposobu realizacji zasady 

równości szans i 

niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób  

z niepełnosprawnościami;  

 wartości wskaźników realizacji 

właściwego celu szczegółowego 

PO WER lub innych wskaźników 

określonych we wniosku  

o dofinansowanie, które zostaną 

osiągnięte w ramach zadań; 

 sposobu, w jaki zostanie 

zachowana trwałość rezultatów 

projektu (o ile dotyczy); 

 uzasadnienia wyboru partnerów 

do realizacji poszczególnych 

zadań (o ile dotyczy) 

oraz trafność doboru wskaźników dla 

rozliczenia kwot ryczałtowych  

i dokumentów potwierdzających ich 

wykonanie (o ile dotyczy). 

20/12 
   

4.3 ZAANGAŻOWANIE 

POTENCJAŁU WNIOSKODAWCY I 

PARTNERÓW  

(O ILE DOTYCZY), w tym w 

szczególności: 

 potencjału kadrowego 

wnioskodawcy i partnerów (o ile 

dotyczy) i sposobu jego 

wykorzystania w ramach projektu 

(kluczowych osób, które zostaną 

zaangażowane do realizacji 

projektu oraz ich planowanej 

funkcji  

w projekcie); 

 potencjału technicznego, w tym 

sprzętowego i warunków 

lokalowych wnioskodawcy  

i partnerów (o ile dotyczy) i 

sposobu jego wykorzystania w 

ramach projektu; 

 zasobów finansowych, jakie 

wniesie do projektu 

wnioskodawca  

i partnerzy (o ile dotyczy). 

15/9 

 

 

 

    

4.4. ADEKWATNOŚĆ OPISU 

POTENCJAŁU SPOŁECZNEGO 
15/9     
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WNIOSKODAWCY  

I PARTNERÓW (O ILE DOTYCZY) 

DO ZAKRESU REALZIACJI 

PROJEKTU, w tym uzasadnienie 

dlaczego doświadczenie 

wnioskodawcy i partnerów (o ile 

dotyczy) jest adekwatne do zakresu 

realizacji projektu, z uwzględnieniem 

dotychczasowej działalności 

wnioskodawcy i partnerów (o ile 

dotyczy) prowadzonej: 

1) w obszarze wsparcia projektu,  

2) na rzecz grupy docelowej, do której 

skierowany będzie projekt oraz  

3) na określonym terytorium, którego 

będzie dotyczyć realizacja projektu 

oraz wskazanie instytucji, które mogą 

potwierdzić potencjał społeczny 

wnioskodawcy i partnerów (o ile 

dotyczy).    

4.5 ADEKWATNOŚĆ SPOSOBU 

ZARZĄDZANIA PROJEKTEM DO 

ZAKRESU ZADAŃ W PROJEKCIE 

5/3   
  

  

V. PRAWIDŁOWOŚĆ 

SPORZĄDZENIA BUDŻETU 

PROJEKTU, w tym:  

 kwalifikowalność wydatków,  

 niezbędność wydatków do 

realizacji projektu i osiągania 

jego celów,  

 racjonalność i efektywność 

wydatków projektu,  

 poprawność uzasadnienia 

wydatków w ramach kwot 

ryczałtowych (o ile dotyczy),  

 zgodność ze standardem i 

cenami rynkowymi określonymi   

w regulaminie konkursu. 

20/12    

Suma punktów przyznanych bezwarunkowo  

i warunkowo (jeśli dotyczy) za kryteria 

merytoryczne: 

   

Czy wniosek bezwarunkowo otrzymał minimum 
60% punktów w każdej z części 3.1, 3.2, 3.3 (o ile 

dotyczy), 4.1, 4.3, 4.4 i 4.5 oraz V? 

□ TAK – WYPEŁNIĆ 
CZĘŚĆ E 

□ NIE – WYPEŁNIĆ  
CZĘŚĆ F 

CZĘŚĆ E. KRYTERIA PREMIUJĄCE (w odniesieniu do każdego kryterium jednokrotnie zaznaczyć właściwe znakiem 

„X”) 
 

Pola poniżej uzupełnia IOK zgodnie z właściwym  
Rocznym Planem Działania  

 

Kryterium jest  

spełnione 
całkowicie 

spełnione 
częściowo 

niespełnione 
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kryterium nr 1: Wnioskodawca posiada 
doświadczenie w realizacji ilościowych badań 
podłużnych obejmujących uczniów lub szkoły, 

przeprowadzonych wg jednolitej metodologii w co 
najmniej 12 województwach lub których celem było 
statystycznie uprawnione wnioskowanie o populacji 

uczniów lub studentów z jednego lub kilku 
roczników uczących się Polsce 

waga punktowa: 10 pkt. 

□ – …… pkt 
□ – …… pkt 
(UZASADNIĆ) 

□ – 0 pkt 
(UZASADNIĆ) 

kryterium nr 2:. Wnioskodawca posiada 
doświadczenie w realizacji badań w szkołach lub 
placówkach systemu oświaty, przeprowadzonych 

wg jednolitej metodologii w co najmniej 12 
województwach lub których celem było statystycznie 
uprawnione wnioskowanie o populacji uczniów lub 
studentów z jednego lub kilku roczników uczących 

się Polsce 
waga punktowa: 5 pkt. 

 

□ – …… pkt 
□ – …… pkt 
(UZASADNIĆ) 

□ – 0 pkt 
(UZASADNIĆ) 

(…) □ – …… pkt 
□ – …… pkt 
(UZASADNIĆ) 

□ – 0 pkt 
(UZASADNIĆ) 

Suma dodatkowych punktów za całkowite lub 
częściowe spełnianie kryteriów premiujących:  

UZASADNIENIE OCENY SPEŁNIANIA KRYTERIÓW PREMIUJĄCYCH (WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU GDY 
CO NAJMNIEJ JEDNO KRYTERIUM UZNANO ZA CZĘŚCIOWO SPEŁNIONE ALBO NIESPEŁNIONE) 

 

 

 

 

CZĘŚĆ F. LICZBA PUNKTÓW I DECYZJA O MOŻLIWOŚCI REKOMENDOWANIA DO DOFINANSOWANIA 

ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW PRZYZNANYCH W 
CZĘŚCI D i E: 

BEZWARUNKOWO 
WARUNKOWO  

(O ILE DOTYCZY) 

  

CZY PROJEKT SPEŁNIA WYMAGANIA MINIMALNE (W TYM KRYTERIA DOSTĘPU I HORYZONTALNE) 

ALBO SPEŁNIA WYMAGANIA MINIMALNE (W TYM KRYTERIA DOSTĘPU) ORAZ WARUNKOWO 

SPEŁNIA KRYTERIA HORYZONTALNE, ABY MIEĆ MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA DOFINANSOWANIA?  

□ TAK  □ NIE 

CZĘŚĆ G. NEGOCJACJE (wypełnić jeżeli w części F zaznaczono odpowiedź „TAK”) 

CZY PROJEKT ZOSTAŁ OCENIONY WARUNKOWO I JEST KIEROWANY DO NEGOCJACJI? 

□ TAK  □ NIE 

ZAKRES NEGOCJACJI (WYPEŁNIĆ JEŻELI POWYŻEJ ZAZNACZONO ODPOWIEDŹ „TAK”) 
I. WYBRANE WARUNKI W ZAKRESIE KRYTERIUM DOTYCZĄCEGO BUDŻETU PROJEKTU 
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1. Kwestionowane pozycje wydatków jako niekwalifikowalne 

Zadanie 
nr 

Pozycja nr Nazwa pozycji Wartość pozycji Uzasadnienie 

     

     

2. Kwestionowane wysokości wydatków 

Zadanie 
nr 

Pozycja nr Nazwa pozycji 
Wartość 
pozycji 

Proponowana 
wartość 

Różnica Uzasadnienie 

       

       

3. Proponowana kwota 
dofinansowania: 

…………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………… PLN 

II. POZOSTAŁE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAKRESU MERYTORYCZNEGO PROJEKTU 

Lp. 
Kryterium, którego 
dotyczy warunek  

Warunek Uzasadnienie 

1.    

...    

 
 
 
 
.....................................                                 .......................... 

podpis oceniającego         data



 

 


