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RAPORT nr …………. 

Z OCENY WoD_W NA ETAPIE SELEKCJI 
złożonych w ramach naboru II w obszarze PLUSENERGETYCZNE BUDYNKI  

w Programie Nowa Energia 
 
 
Część A Informacje ogólne 

1. Komórka merytoryczna sporządzająca raport: Wydział Innowacji 

2. Jednostka otrzymująca raport: nadzorujący członek Zarządu 

 

Część B Przebieg oceny 

1. Data rozpoczęcia oceny WoD_W na etapie selekcji: …………  

2. Data zakończenia oceny WoD_W na etapie selekcji: …………  

3. Liczba wniosków WoD_W poddanych ocenie na etapie selekcji wg kryteriów jakościowych 

dopuszczających: …………..  

4. Liczba wniosków, które uzyskały pozytywną ocenę wg kryteriów jakościowych 

dopuszczających, skutkującą zaproszeniem Wnioskodawcy do uczestnictwa 

w Panelu:………….. 

5. Liczba wniosków, które uzyskały negatywną ocenę wg kryteriów jakościowych 

dopuszczających, skutkującą odrzuceniem wniosku: ………………… 

6. Liczba złożonych odwołań od negatywnej oceny wniosków wg kryteriów jakościowych 

dopuszczających na etapie selekcji: ……… 

7. Liczba odwołań od oceny wg kryteriów jakościowych dopuszczających rozpatrzonych 

pozytywnie: ……………., negatywnie: …………….. 

8. Liczba projektów prezentowanych podczas Panelu ekspertów: …………….. 

9. Liczba wniosków WoD_W, które uzyskały pozytywną ocenę końcową wg kryteriów 

jakościowych dopuszczających w zakresie oceny finansowej: ………….. 

10. Liczba wniosków WoD_W, które uzyskały pozytywną ocenę końcową, w tym pozytywną z 

zastrzeżeniami wg kryteriów jakościowych dopuszczających w zakresie oceny 

dopuszczalności pomocy publicznej: ………….. 

11. Liczba wniosków WoD_W, które uzyskały pozytywną ocenę końcową wg kryteriów 

jakościowych punktowych: ………….. 
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12. Liczba złożonych odwołań od negatywnej oceny wniosków na etapie selekcji: ……… 

13. Liczba odwołań rozpatrzonych pozytywnie: ……………., negatywnie: ……………..  

14. Liczba wniosków wycofanych przez Wnioskodawcę z oceny na etapie selekcji: ……. 

 

Część C Wynik oceny 
 

1. Zestawienie wniosków o dofinansowanie WoD_W negatywnie ocenionych na etapie 

selekcji: 

Nr 
wniosku 

Tytuł projektu Wnioskodawca 
Całkowita wartość 

inwestycji  
Wartość pomocy  

     

 
 
2. Powody uzyskania negatywnej oceny wniosków o dofinansowanie, np.: 

- niewłaściwie uzupełniony formularz wniosku (liczba WoD_W: ………..) 

- brak spójności informacji zawartych we wniosku, w załącznikach do wniosku (liczba 

WoD_W: ………..) 

- niejasności w modelach finansowych i analizie finansowej, (liczba WoD_W: ………..) 

- brak wykazania przez wnioskodawcę dopuszczalności z przepisami dot. pomocy 

publicznej, (liczba WoD_W: ………..) 

3. Zestawienie wniosków o dofinansowanie które uzyskały status rekomendowanych do 

dofinansowania: 

Nr 
wniosku 

Tytuł 
projektu 

Wnioskodawca 
Całkowita wartość 

inwestycji  
Wartość pomocy  

 
Liczba uzyskanych 

punktów 

      

 
UWAGI / dodatkowe informacje: 

 
Raport sporządził(a):  
 
...............................................    ........................................................ 

Data:       Podpis/pieczęć 
 
Raport zatwierdził(a):  
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...............................................    ....................................................... 

Data:       Podpis/pieczęć 


