
Załącznik nr 4b do Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów 

w ramach Programu Priorytetowego Nowa Energia  
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Lista sprawdzająca do oceny projektu  

zgłoszonego do  

… Naboru w ramach  

Programu Priorytetowego Nowa Energia 

wg kryteriów dostępu na etapie selekcji 
 
 

 

Obszar Programu NE:  Plusenergetyczne budynki 

Tytuł projektu:              

Numer Wniosku WoD_W:   

Wnioskodawca:  

Wnioskowana kwota dofinansowania w formie pożyczki:  

Data zaproszenia do złożenia pełnego wniosku o 
dofinansowanie (WoD_W): 

 

Data wpływu Wniosku WoD_W  

Data przekazania w systemie informatycznym wniosku 
WoD_W do koordynatora: 

 

Data przekazania wniosku WoD_W do uzupełnienia wg 
kryteriów dostępu (jeśli dotyczy): 

 

Data wpłynięcia uzupełnionego wniosku WoD_W (jeśli 
dotyczy): 

 

Data wykonania oceny wniosku WoD_W wg kryteriów 
dostępu: 

 

 



  

Ocena wniosku o dofinansowanie WoD_W:  KRYTERIA DOSTĘPU 

Lp. NAZWA KRYTERIUM TAK NIE 

1. Wniosek jest złożony w terminie określonym w Regulaminie naboru1;   

Uzasadnienie: 

2. Wniosek jest złożony na obowiązującym formularzu i w wymaganej formie;   

Uzasadnienie: 

3. 
Wniosek jest kompletny i prawidłowo podpisany, wypełniono wszystkie 
wymagane pola formularza wniosku oraz dołączono wszystkie wymagane 
załączniki; 

  

Uzasadnienie: 

4. 
Wnioskodawca mieści się w katalogu Beneficjentów, określonym  
w programie priorytetowym; 

  

Uzasadnienie: 

5. 

W ciągu ostatnich 3 lat przed dniem złożenia wniosku NFOŚiGW nie wypowiedział 
Wnioskodawcy lub nie rozwiązał z nim umowy o dofinansowanie - za wyjątkiem 
rozwiązania za porozumieniem stron - z przyczyn leżących po stronie 
Wnioskodawcy; 

  

Uzasadnienie: 

6. 
Wnioskodawca wywiązuje się ze zobowiązań publicznoprawnych  
na rzecz NFOŚiGW, właściwych organów, czy też podmiotów; 

  

Uzasadnienie: 

7. 
Wnioskodawca wywiązuje się ze zobowiązań cywilnoprawnych  
na rzecz NFOŚiGW; 

 
 

Uzasadnienie: 

8. Cel i rodzaj2 przedsięwzięcia są zgodne z programem priorytetowym;   

Uzasadnienie: 

9. Realizacja przedsięwzięcia nie została zakończona przed dniem złożenia wniosku;   

Uzasadnienie: 

10. 
Okres realizacji przedsięwzięcia i wypłaty dofinansowania są zgodne z programem 
priorytetowym; 

  

Uzasadnienie: 

11. 
Forma i intensywność oraz warunki wnioskowanego dofinansowania są zgodne 
z programem priorytetowym. 

  

Uzasadnienie: 

 

Decyzja:3  
projekt kierowany do dalszej oceny / projekt kierowany do uzupełnienia /projekt odrzucony 

 

Imię i nazwisko Koordynatora: ……………………………………………………………………. 

                                                 
1 Szczegółowe wymagania dotyczące spełnienia kryterium może zawierać ogłoszenie o naborze 
2 W ramach kryterium dodatkowo weryfikowane są koszty projektu – ich zgodność z Wytycznymi NFOŚiGW w zakresie kosztów 
kwalifikowanych oraz pkt 6 PP Nowa Energia 
3 Niepotrzebne skreślić 



  

 

Data : …………………………..  Podpis: ………………………………………….  


