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Data:

Imię i Nazwisko : 

Podpis:

Data:

Imię i Nazwisko :

Podpis:

Forma i intensywno ść wnioskowanego dofinansowania jest 
zgodna ze szczegółowymi zasadami udzielania dofinan sowania, 
zawartymi w programie priorytetowym

Program priorytetowy:

Wniosek jest zło żony na obowi ązującym formularzu i w 
wymaganej formie 

Wniosek jest kompletny i prawidłowo podpisany, wypeł niono 
wszystkie wymagane pola formularza wniosku 

Wnioskodawca mie ści si ę w katalogu Beneficjentów, okre ślonym 
w programie priorytetowym

Okres realizacji przedsi ęwzięcia i wypłaty dofinansowania jest 
zgodny z programem priorytetowym

Nazwa kryterium

W roku zło żenia Wniosku oraz w ci ągu ostatnich 3 lat przed jego 
złożeniem NFOŚiGW nie wypowiedział Wnioskodawcy umowy z 
przyczyn le żących po stronie Wnioskodawcy

Wnioskodawca wywi ązuje si ę z zobowi ązań publicznoprawnych 
na rzecz NFOŚiGW, wła ściwych organów, czy te ż podmiotów

Wnioskodawca wywi ązuje si ę z zobowi ązań cywilnoprawnych na 
rzecz NFOŚiGW

Cel i rodzaj przedsi ęwzięcia jest zgodny z programem 
priorytetowym

Wnioskodawca:

Wnioskowana kwota 
dofinansowania (PLN):

Koszt całkowity 
przedsi ęwzięcia (PLN):

Realizacja przedsi ęwzięcia nie jest zako ńczona przed dniem 
złożenia wniosku

Wniosek jest zło żony w terminie okre ślonym w programie 
priorytetowym

Wniosek oceniony pozytywnie

Przy wyborze przedsi ęwzięć WFOŚiGW uwzgl ędnił warunki 
wsparcia i efektywno ść kosztow ą zgodnie z „Zasadami 
efektywno ści kosztowej przedsi ęwzięć dofinansowywanych ze 
środków NFO ŚiGW” (maksymalne warto ści wska źników kosztów 
jednostkowych, rozumianych jako wysoko ść dofinansowania za 
jednostk ę efektu dla okre ślonych przedsi ęwzięć zostały  
określone w ust. 10 pkt.2) 

Zatwierdzone przez :

DECYZJA W SPRAWIE POPRAWNO ŚCI WNIOSKU

Czy wniosek spełnia wszystkie kryteria dostępu?

Sporządzone przez :

A. KRYTERIA DOSTĘPU

       

KARTA OCENY WNIOSKU 
Nr wniosku  : 

Data wpływu do NFO ŚiGW:

Koszt kwalifikowany 
przedsi ęwzięcia (PLN):

w koszcie kwalifikowanym:

Nazwa 
przedsi ęwzięcia:


