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Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-210/17 w ramach RPO WSL 2014-2020 

 

 

 

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 

2014-2020- w ramach Zintegrowanych/Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (1 część oceny- w zakresie zgodności ze Strategią ZIT/RIT)- minimalny 

wzór 

 

 

NUMER WNIOSKU:  

INSTYTUCJA ROZPATRUJĄCA WNIOSEK:     

NUMER NABORU/KONKURSU:  

TYTUŁ PROJEKTU: 

WNIOSKODAWCA:  

 

OCENIAJĄCY:  
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Część I Kryteria zgodności ze Strategią ZIT/RIT – dostępu (zerojedynkowe) 

 

lp Kryterium 
Spełnienie kryterium  

Uzasadnienie niespełnienia 

(należy wypełnić jeśli kryterium nie zostało spełnione) 
TAK NIE NIE DOTYCZY 

1 
Treść kryterium zgodnie  

z SZOOP i Regulaminem konkursu 
  

 

 
 

2 
Treść kryterium zgodnie  

z SZOOP i Regulaminem konkursu 
    

3 
Treść kryterium zgodnie  

z SZOOP i Regulaminem konkursu 
    

+ 

Część II Kryteria zgodności ze Strategią ZIT/RIT – dostępu, szczegółowe dla Poddziałania   (zerojedynkowe) 

lp Kryterium 
Spełnienie kryterium  

Uzasadnienie niespełnienia 

(należy wypełnić jeśli kryterium nie zostało spełnione) 
TAK NIE NIE DOTYCZY 

1 
Treść kryterium zgodnie  

z SZOOP i Regulaminem konkursu 
  

 

 
 

2 
Treść kryterium zgodnie  

z SZOOP i Regulaminem konkursu 
    

3 
Treść kryterium zgodnie  

z SZOOP i Regulaminem konkursu 
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Część III Kryteria zgodności ze Strategią ZIT/RIT- dodatkowe (punktowe) 

lp 
Kryteria szczegółowe 

dodatkowe 
Maksimum punktowe Przyznane punkty Uzasadnienie oceny kryterium 

1 

Treść kryterium zgodnie  

z SZOOP i Regulaminem 

konkursu 

Zgodnie z SZOOP Zgodnie z punktacją przewidzianą w SZOOP  

2 

Treść kryterium zgodnie  

z SZOOP i Regulaminem 

konkursu 

Zgodnie z SZOOP 
Zgodnie z punktacją przewidzianą w SZOOP  

3 
Treść kryterium zgodnie  

z SZOOP i Regulaminem 

konkursu 

Zgodnie z SZOOP 
Zgodnie z punktacją przewidzianą w SZOOP  

+ 

Podsumowanie oceny 

1 
Czy projekt spełnia wszystkie 

kryteria zerojedynkowe? 

Na podstawie części I, II  

□ TAK - jeżeli w ramach wszystkich kryteriów ocenianych zerojedynkowo zaznaczono „TAK” lub „NIE DOTYCZY” 

□ NIE – jeżeli w ramach przynajmniej jednego z kryteriów ocenianych zerojedynkowo zaznaczono „NIE”  

2 
Suma uzyskanych punktów za 

kryteria dodatkowe: 

 

 

3 

Czy wniosek otrzymał wymagane 

minimum ogółem? 

□TAK -jeżeli wniosek otrzymał 40%1 punktów możliwych do 

uzyskania za spełnienie wszystkich kryteriów punktowych 

□NIE -jeżeli wniosek nie otrzymał 40% punktów możliwych do 

uzyskania za spełnienie wszystkich kryteriów punktowych 

4 Ogólny wynik oceny 
 Pozytywna- jeżeli w punkcie 1 i 3 zaznaczono TAK Negatywna- jeżeli w punkcie 1 i/lub 3 zaznaczono NIE 

 

                                                           
1 Minimum punktowe może zostać zmienione. 


