
 Warunki oceny formalnej I stopnia koncepcji projektowych składanych dla Programu  

Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu realizowanego w ramach Mechanizmu 

Finansowego EOG na lata 2014-2021 

„Budowa instalacji do produkcji paliwa z biomasy rolnej i leśnej w postaci pelletu”  

 

L.p. Nazwa warunku  Opis warunku oraz na jakiej 

podstawie zostanie dokonana 

ocena 

Zasady 

oceny: 

Tak/Nie 

Komentarz 

1. 2. 3. 4. 5. 

WARUNKI ADMINISTRACYJNE  

1.1.  Termin złożenia koncepcji 

projektowej 

Koncepcję projektową 

złożono w terminie 

określonym w ogłoszeniu o 

naborze. 

Tak/Nie  

1.2. Forma złożenia koncepcji 

projektowej 

Koncepcję projektową 

złożono na odpowiednim 

formularzu i w wymaganej 

formie. 

Tak/Nie   

1.3 Reprezentacja 

wnioskodawcy 

Koncepcja  została 

prawidłowo podpisana 

zgodnie z zasadami 

reprezentacji 

wnioskującego. 

Tak/Nie  

1.4. Kompletność złożonej 

koncepcji projektowej 

oraz załączników 

Koncepcja projektowa jest 

kompletna oraz załączono 

wszystkie wymagane w 

ogłoszeniu załączniki. 

Tak/Nie  

WARUNKI KWALIFIKOWALNOŚCI 

1.5. 

 

Kwalifikowalność 

wnioskodawcy 

Wnioskodawca mieści się w 

katalogu beneficjentów 

określonym w ogłoszeniu o 

naborze. 

 

Wnioskodawca nie podlega 

wykluczeniu z 

dofinansowania na 

podstawie obowiązujących 

przepisów (np. ustawa o 

finansach publicznych). 

Tak/Nie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak/Nie 

 

1.6. Kwalifikowalność 

partnera projektu (jeśli 

dotyczy) 

 

Podmiot wskazany jako 

partner projektu mieści się 

w katalogu partnerów 

określonym w ogłoszeniu o 

naborze. 

Tak/Nie/Nie 

dotyczy 

 

1.7. Zgodność poziomu 

dofinansowania i 

wielkości wnioskowanego 

grantu w koncepcji 

projektowej z zapisami 

Programu 

Wnioskowany poziom oraz 

wartość dofinansowania 

projektu jest zgodna z 

ogłoszeniem o naborze. 

Tak/Nie  

1.8. Kwalifikowalność okresu 

realizacji projektu 

Data zakończenia realizacji 

projektu mieści się w 

okresie kwalifikowalności 

wskazanym w ogłoszeniu o 

naborze. 

Tak/Nie  

1.9 Liczba złożonych 

koncepcji projektowych  

przez danego 

wnioskodawcę 

Liczba złożonych koncepcji 

projektowych jest zgodna z 

ogłoszeniem o naborze. 

Tak/Nie  



 

 
 

 

1.10 Wywiązywanie się 

wnioskodawcy ze 

zobowiązań 

publicznoprawnych 

W stosunku do 

wnioskodawcy nie wydano 

prawomocnego wyroku 

sądu lub ostatecznej decyzji 

administracyjnej o 

zaleganiu z uiszczaniem 

podatków, opłat lub składek 

na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne. 

Wnioskodawca nie zalega z 

opłacaniem podatków i 

opłat lokalnych, o których 

mowa w ustawie z dnia 12 

stycznia 1991 r. o podatkach 

i opłatach lokalnych (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1170) 

Tak/Nie Na podstawie 

oświadczenia 

1.11 Brak podwójnego 

finansowania 

Projekt nie jest finansowany z 

innych źródeł pomocowych. 

Tak/Nie Na podstawie 

oświadczenia 

1.12 Trwałość projektu Zapewnienie trwałości 

projektu 

Tak/Nie Na podstawie 

oświadczenia 


