Kryteria oceny merytorycznej II stopnia
składanych dla Programu Operacyjnego Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu
realizowanego w ramach
Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021
„Wzmocnienie realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym”
Ocena w zakresie pomocy publicznej - wypełnia komórka merytoryczna odpowiedzialna za ocenę w zakresie pomocy publicznej
L.p.

Nazwa warunku

Opis warunku oraz na jakiej podstawie zostanie dokonana ocena

Zasady oceny:
Tak/Nie

Komentarz

1.

2.

3.

4.

5.

Dofinansowanie jest zgodne z
przepisami o dopuszczalności
pomocy publicznej

Ocena polega na:
• ustaleniu, czy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną;
• w przypadku gdy dofinansowanie stanowi pomoc
publiczną, ustaleniu czy jest zgodne z przepisami
regulującymi udzielanie

Tak/Nie

Ocena finansowa - wypełnia komórka merytoryczna odpowiedzialna za ocenę finansową projektu
No.

Nazwa warunku

Opis warunku oraz na jakiej podstawie zostanie dokonana ocena

Zasady oceny:
Tak/Nie

Komentarz

1.

2.

3.

4.

5.

Dotychczasowa sytuacja
finansowa wnioskodawcy,
prognozowana sytuacja
finansowa – w tym analiza
wykonalności i trwałości
finansowej

W ramach kryterium oceniane będą w szczególności:
1) możliwość zapewnienia przez wnioskodawcę wykonalności
i trwałości finansowej projektu na podstawie analizy
sprawozdań i projekcji finansowych wnioskodawcy;
2) poprawność zastosowanych założeń do analizy finansowej;
3) potwierdzone, wiarygodne źródła współfinansowania
projektu (jeśli dotyczy);

Tak/Nie/Nie
dotyczy

4) możliwość ustanowienia zabezpieczenia (jeśli dotyczy).
Kryterium będzie oceniane z zastosowaniem postanowień
Instrukcji: „Zabezpieczanie wierzytelności NFOŚiGW
wynikających z umów o dofinansowanie przedsięwzięć”,
dotyczącej:
- zasad zabezpieczania wierzytelności z tytułu pożyczek/dotacji
wynikających z zawartych i zawieranych umów o
dofinansowanie przedsięwzięć ze środków NFOŚiGW, w tym
przedsięwzięć współfinansowanych z zagranicznych środków
niepodlegających zwrotowi oraz
- określenia ogólnych zasad wykonywania ocen finansowych
wniosków o dofinansowanie.
Podstawa dokonania oceny: wniosek o dofinansowanie z
załącznikami.
Ocena zgodności założeń projektu z zasadą równości szans i niedyskryminacji - wypełnia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
L.p.

Nazwa warunku

Opis warunku oraz na jakiej podstawie zostanie dokonana ocena

Zasady oceny:
Tak/Nie

Komentarz

1.

2.

3.

4.

5.

Projekt zgodny jest z zasadami
równego traktowania oraz
niedyskryminacji

ramach tego kryterium oceniony zostanie wpływ (pozytywny
bądź przynajmniej neutralny) projektu na przestrzeganie zasad
równości szans i niedyskryminacji, zwłaszcza:
•
•

zasadę dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
zasadę równości płci

Tak/Nie/Nie
dotyczy

