
 

 

REGULAMIN PRACY 
KOMISJI PRZYZNAJĄCEJ DOTACJE
 

1. Za powołanie Komisji Przyznającej Dotacje (KDP) odpowiada  Konsorcjum Partnerów  Projektu pn. „

Lokalny Małopolska – rozwój lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa w oparciu o partnerską inicjatywę 

edukacji ekonomicznej mieszkańców oraz regionalny system marketingu produktów z Małopolski”.

2. KPD powoływana jest oddzielnie dla każdego naboru wniosków. 

3. Komisja składa się z 4 osób:  

a) 1 osoba  –  przedstawiciel Operatora Dotacji (OD), który nie może oceniać złożonych wniosków o 

dofinansowanie;  

b) 3 osoby – niezależni eksperci (wybierani przez OD), posiadający wiedzę o lokalnej społeczności oraz 

odpowiednie kwalifikacje umożliwiające właściwą ocenę wniosków przedstawianych do finansowania. 

4. Wybrani eksperci nie mogą być pracownikami  żadnego z Partnerów Projektu „

rozwój lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa w oparciu o partnerską in

mieszkańców oraz regionalny system marketingu produktów z Małopolski

5. Eksperci biorący udział w pracach KPD otrzymują wynagrodzenie, które będzie pochodzić z budżetu  Projektu  

 

1. Przewodniczącym KPD jest przedstawiciel OD. 

2. Przewodniczący wyznacza Sekretarza Komisji spośród pozostałych członków Komisji. 

3. Obowiązkiem Przewodniczącego jest zapewnienie przejrzystości prac Komisji oraz bezstronności  w

projektów przeznaczonych do dofinansowania.

 

1. KPD realizuje następujące cele:  

a) przeprowadza ocenę merytoryczną wniosków złożonych w określonym naborze (ocenie merytorycznej 

podlegają jedynie wnioski, które przeszły pozytywnie ocenę formalną przeprowadzaną prz

Oceny Formalnej); 

b) odrzuca wnioski, które uzyskały w sumie mniej niż 65 punktów i/lub w sekcji „Adekwatność” całkowita 

średnia ocena jest mniejsza niż 20 punktów; 

c) sporządza 2 listy wniosków  w kolejności liczby uzyskanych punktów (dla dużych

d) decyduje o tym, które wnioski uzyskają dofinansowanie (projekty o największej liczbie uzyskanych punktów 

do wyczerpania puli przeznaczonej na dany nabór). 

 

1. Posiedzenie Komisji zwołuje Przewodniczący powiadamiając członków Komisji o czasie i miejscu spotkania 

przynajmniej 14 dni wcześniej. Jednocześnie o posiedzeniu Komisji Przewodniczący powiadamia Instytucję 

Realizującą, która z kolei o posiedzeniu Komisji i

Koordynującą i Biuro Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.   

2. Zawiadomienia członków Komisji o posiedzeniu Komisji dokonuje się drogą elektroniczną.  Zawiadomienie o 

posiedzeniu Komisji może być również umieszczone na stronie internetowej Operatora Dotacji. 

3. Komisja  zbiera się jednorazowo w trakcie każdego naboru wniosków do Funduszu Grantowego Produkt Lokalny 

Małopolska.  

REGULAMIN PRACY  
KOMISJI PRZYZNAJĄCEJ DOTACJE 

§1 
Postanowienia ogólne 

Za powołanie Komisji Przyznającej Dotacje (KDP) odpowiada  Konsorcjum Partnerów  Projektu pn. „

rozwój lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa w oparciu o partnerską inicjatywę 

edukacji ekonomicznej mieszkańców oraz regionalny system marketingu produktów z Małopolski”.

KPD powoływana jest oddzielnie dla każdego naboru wniosków.  

przedstawiciel Operatora Dotacji (OD), który nie może oceniać złożonych wniosków o 

niezależni eksperci (wybierani przez OD), posiadający wiedzę o lokalnej społeczności oraz 

kacje umożliwiające właściwą ocenę wniosków przedstawianych do finansowania. 

Wybrani eksperci nie mogą być pracownikami  żadnego z Partnerów Projektu „Produkt Lokalny Małopolska 

rozwój lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa w oparciu o partnerską inicjatywę edukacji ekonomicznej 

mieszkańców oraz regionalny system marketingu produktów z Małopolski” .  

Eksperci biorący udział w pracach KPD otrzymują wynagrodzenie, które będzie pochodzić z budżetu  Projektu  

§2 
Przewodniczenie KPD 

Przewodniczącym KPD jest przedstawiciel OD.  

Przewodniczący wyznacza Sekretarza Komisji spośród pozostałych członków Komisji.  

Obowiązkiem Przewodniczącego jest zapewnienie przejrzystości prac Komisji oraz bezstronności  w

do dofinansowania. 

§3 
Zakres działań KPD 

przeprowadza ocenę merytoryczną wniosków złożonych w określonym naborze (ocenie merytorycznej 

podlegają jedynie wnioski, które przeszły pozytywnie ocenę formalną przeprowadzaną prz

odrzuca wnioski, które uzyskały w sumie mniej niż 65 punktów i/lub w sekcji „Adekwatność” całkowita 

średnia ocena jest mniejsza niż 20 punktów;  

listy wniosków  w kolejności liczby uzyskanych punktów (dla dużych i średnich dotacji);

decyduje o tym, które wnioski uzyskają dofinansowanie (projekty o największej liczbie uzyskanych punktów 

do wyczerpania puli przeznaczonej na dany nabór).  

§4   
Posiedzenie KPD 

Posiedzenie Komisji zwołuje Przewodniczący powiadamiając członków Komisji o czasie i miejscu spotkania 

przynajmniej 14 dni wcześniej. Jednocześnie o posiedzeniu Komisji Przewodniczący powiadamia Instytucję 

Realizującą, która z kolei o posiedzeniu Komisji informuje Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Polskiego Programu Współpracy.    

Zawiadomienia członków Komisji o posiedzeniu Komisji dokonuje się drogą elektroniczną.  Zawiadomienie o 

e być również umieszczone na stronie internetowej Operatora Dotacji. 

Komisja  zbiera się jednorazowo w trakcie każdego naboru wniosków do Funduszu Grantowego Produkt Lokalny 

Za powołanie Komisji Przyznającej Dotacje (KDP) odpowiada  Konsorcjum Partnerów  Projektu pn. „Produkt 

rozwój lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa w oparciu o partnerską inicjatywę 

edukacji ekonomicznej mieszkańców oraz regionalny system marketingu produktów z Małopolski”. 

przedstawiciel Operatora Dotacji (OD), który nie może oceniać złożonych wniosków o 

niezależni eksperci (wybierani przez OD), posiadający wiedzę o lokalnej społeczności oraz 

kacje umożliwiające właściwą ocenę wniosków przedstawianych do finansowania.  

Produkt Lokalny Małopolska – 

icjatywę edukacji ekonomicznej 

Eksperci biorący udział w pracach KPD otrzymują wynagrodzenie, które będzie pochodzić z budżetu  Projektu   

Obowiązkiem Przewodniczącego jest zapewnienie przejrzystości prac Komisji oraz bezstronności  w  wyborze 

przeprowadza ocenę merytoryczną wniosków złożonych w określonym naborze (ocenie merytorycznej 

podlegają jedynie wnioski, które przeszły pozytywnie ocenę formalną przeprowadzaną przez Komisję ds. 

odrzuca wnioski, które uzyskały w sumie mniej niż 65 punktów i/lub w sekcji „Adekwatność” całkowita 

i średnich dotacji); 

decyduje o tym, które wnioski uzyskają dofinansowanie (projekty o największej liczbie uzyskanych punktów 

Posiedzenie Komisji zwołuje Przewodniczący powiadamiając członków Komisji o czasie i miejscu spotkania 

przynajmniej 14 dni wcześniej. Jednocześnie o posiedzeniu Komisji Przewodniczący powiadamia Instytucję 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Krajową Instytucję 

Zawiadomienia członków Komisji o posiedzeniu Komisji dokonuje się drogą elektroniczną.  Zawiadomienie o 

e być również umieszczone na stronie internetowej Operatora Dotacji.  

Komisja  zbiera się jednorazowo w trakcie każdego naboru wniosków do Funduszu Grantowego Produkt Lokalny 



 

4. Posiedzenie KPD odbywa się po ocenie merytorycznej wszystkich otrzym

o dofinansowanie, celem omówienia wyników oceny merytorycznej, ustalenia wysokości przyznawanych dotacji 

oraz przedstawienia ostatecznych list rankingowych. 

5. Posiedzenia Komisji Przyznającej Dotacje będą ważne, gdy wezmą w nich udział wszysc

sytuacji, gdy w danym dniu nie będzie możliwe zwołanie pełnego gremium, Przewodniczący KPD ma obowiązek 

zaproponować inny termin spotkania.

6. Posiedzenie odbywa się w siedzibie  OD  lub w innym miejscu wskazanym przez Przewodnicząceg

7. W posiedzeniu KPD może uczestniczyć w roli obserwatora przedstawiciel Instytucji Realizującej, 

projektów Polska Cyfrowa oraz przedstawiciel Biura Szwajcarsko  

lub Krajowej Instytucji Koordynującej. 

8. Obsługę administracyjno-biurową posiedzeń KPD zapewnia OD.  

 

1. Członkowie Komisji nie mogą być powiązani z żadnym z Wnioskodawców stosunkiem osobistym i/lub służbowym, 

który mógłby rodzić zastrzeżenia co do bezstronności oceny wniosku. 

2. Członkowie Komisji zobowiązani są do zapoznania się oraz podpisania Deklaracji bezstronności i poufności przed 

przystąpieniem do przeprowadzenia oceny wniosku. 

3. Jeżeli oceniający członek Komisji nie podpisze Deklaracji, nie może rozpocząć procedury oceny w

4. Wniosków o dofinansowanie nie mogą składać członkowie Komisji oraz podmioty pozostające z nimi w zależności 

rodzinnej  lub służbowej  z tytułu zwierzchnictwa albo podległości  zawodowej.

  

1. Przedmiotem prac KPD są wnioski przedstawione do dofinansowania w ramach naboru do Funduszu Grantowego 

Produkt Lokalny Małopolska.  

2. Ocena formalna wniosków przeprowadzana jest przez Komisję ds. Oceny Formalnej składającą się z 2 

pracowników OD i odbywa się na podstawie arkusza oc

3. Jeżeli wniosek zostanie odrzucony na tym etapie (krok 1, zgodnie z pt. 2.3. Wytycznych dla ubiegających się o 

dotacje w odpowiedzi na nabór wniosków na Fundusz Grantowy Produkt Lokalny Małopolska), wnioskodawca 

ma prawo do złożenia odwołania. Odwołanie powinno odnosić się do powodów odrzucenia oraz wyjaśnić w 

sposób jasny przyczyny złożenia odwołania. Odwołanie powinno zostać złożone do OD w ciągu 10 dni od 

otrzymania decyzji. OD musi odpowiedzieć w ciągu 14 dni od dnia otrzyman

podejmuje decyzję, która jest ostateczna i nie może być przedmiotem dalszych odwołań. Decyzja KPD jest 

wysyłana do wnioskodawcy przez OD zgodnie z pkt. 2.4.1/2.4.2 wytycznych.

4. KPD przeprowadza pełną ocenę wniosków złożonych 

określonymi w formularzu oceny zgodnie z pt. 2.3. Wytycznych dla ubiegających się o dotacje w odpowiedzi na 

nabór wniosków na Fundusz Grantowy Produkt Lokalny Małopolska.

5. Każdy wniosek jest oceniany przez 2 

otrzymują oni od OD dokumentację w wersji elektronicznej oraz dokonują jej weryfikacji poza siedzibą OD.

6. Oceniający w każdym z kryteriów przyznaje od 0 do maksymalnej liczby punktów 

kryterium. Końcowa ocena każdego z kryterium obliczana jest jako średnia arytmetyczna ocen przyznanych przez 

dwóch oceniających. Ocenę końco

dokonywana jest przy wykorzystaniu karty oceny merytorycznej (zał. nr 2). 

przedstawić w formie pisemnej uzasadnienie wystawionych ocen w poszczególnych kryteriach.  

7. Jeżeli ocena jednego oceniającego 

oceniającego dla sekcji 1: Adekwatność 

trzeciemu oceniającemu. Jeżeli ocena całkowita jednego oceniającego dla części 1

punktów, a ocena całkowita drugiego oceniającego dla części 1

przedstawiany do oceny trzeciemu oceniającemu. Jeżeli 

więcej niż 65 punktów, ale różnica ocen całkowit

Posiedzenie KPD odbywa się po ocenie merytorycznej wszystkich otrzymanych wniosków

o dofinansowanie, celem omówienia wyników oceny merytorycznej, ustalenia wysokości przyznawanych dotacji 

oraz przedstawienia ostatecznych list rankingowych.  

osiedzenia Komisji Przyznającej Dotacje będą ważne, gdy wezmą w nich udział wszysc

sytuacji, gdy w danym dniu nie będzie możliwe zwołanie pełnego gremium, Przewodniczący KPD ma obowiązek 

zaproponować inny termin spotkania. 

Posiedzenie odbywa się w siedzibie  OD  lub w innym miejscu wskazanym przez Przewodnicząceg

W posiedzeniu KPD może uczestniczyć w roli obserwatora przedstawiciel Instytucji Realizującej, 

oraz przedstawiciel Biura Szwajcarsko  –  Polskiego Programu Współpracy w Warszawie 

lub Krajowej Instytucji Koordynującej.  

biurową posiedzeń KPD zapewnia OD.   

§5 
Bezstronność KPD 

Członkowie Komisji nie mogą być powiązani z żadnym z Wnioskodawców stosunkiem osobistym i/lub służbowym, 

który mógłby rodzić zastrzeżenia co do bezstronności oceny wniosku.  

Członkowie Komisji zobowiązani są do zapoznania się oraz podpisania Deklaracji bezstronności i poufności przed 

przystąpieniem do przeprowadzenia oceny wniosku.  

Jeżeli oceniający członek Komisji nie podpisze Deklaracji, nie może rozpocząć procedury oceny w

Wniosków o dofinansowanie nie mogą składać członkowie Komisji oraz podmioty pozostające z nimi w zależności 

rodzinnej  lub służbowej  z tytułu zwierzchnictwa albo podległości  zawodowej. 

§6 
Procedura oceny wniosków 

wnioski przedstawione do dofinansowania w ramach naboru do Funduszu Grantowego 

Ocena formalna wniosków przeprowadzana jest przez Komisję ds. Oceny Formalnej składającą się z 2 

pracowników OD i odbywa się na podstawie arkusza oceny stanowiącego zał. nr 1.  

Jeżeli wniosek zostanie odrzucony na tym etapie (krok 1, zgodnie z pt. 2.3. Wytycznych dla ubiegających się o 

dotacje w odpowiedzi na nabór wniosków na Fundusz Grantowy Produkt Lokalny Małopolska), wnioskodawca 

enia odwołania. Odwołanie powinno odnosić się do powodów odrzucenia oraz wyjaśnić w 

sposób jasny przyczyny złożenia odwołania. Odwołanie powinno zostać złożone do OD w ciągu 10 dni od 

otrzymania decyzji. OD musi odpowiedzieć w ciągu 14 dni od dnia otrzymania odwołania. KPD bada sprawę i 

podejmuje decyzję, która jest ostateczna i nie może być przedmiotem dalszych odwołań. Decyzja KPD jest 

wysyłana do wnioskodawcy przez OD zgodnie z pkt. 2.4.1/2.4.2 wytycznych. 

KPD przeprowadza pełną ocenę wniosków złożonych w określonym naborze, zgodnie z kryteriami oceny 

określonymi w formularzu oceny zgodnie z pt. 2.3. Wytycznych dla ubiegających się o dotacje w odpowiedzi na 

nabór wniosków na Fundusz Grantowy Produkt Lokalny Małopolska. 

Każdy wniosek jest oceniany przez 2 ekspertów będących członkami KPD, niezależnie od posiedzeń KPD, tj. 

otrzymują oni od OD dokumentację w wersji elektronicznej oraz dokonują jej weryfikacji poza siedzibą OD.

Oceniający w każdym z kryteriów przyznaje od 0 do maksymalnej liczby punktów przewidzianych dla ocenianego 

kryterium. Końcowa ocena każdego z kryterium obliczana jest jako średnia arytmetyczna ocen przyznanych przez 

Ocenę końcową podaje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ocena 

wykorzystaniu karty oceny merytorycznej (zał. nr 2). Każdy z oceniających jest zobowiązany 

przedstawić w formie pisemnej uzasadnienie wystawionych ocen w poszczególnych kryteriach.  

Jeżeli ocena jednego oceniającego dla sekcji 1: Adekwatność – jest niższa niż 20 punktów

dla sekcji 1: Adekwatność – jest wyższa niż 20 punktów, to wniosek jest przedstawiany do oceny 

ocena całkowita jednego oceniającego dla części 1

ocena całkowita drugiego oceniającego dla części 1-4 wynosi więcej niż 65 punktów, to wniosek jest 

przedstawiany do oceny trzeciemu oceniającemu. Jeżeli ocena całkowita obu oceniających dla części 1

, ale różnica ocen całkowitych oceniających jest wyższa niż 15 punktów

anych wniosków 

o dofinansowanie, celem omówienia wyników oceny merytorycznej, ustalenia wysokości przyznawanych dotacji 

osiedzenia Komisji Przyznającej Dotacje będą ważne, gdy wezmą w nich udział wszyscy powołani członkowie. W 

sytuacji, gdy w danym dniu nie będzie możliwe zwołanie pełnego gremium, Przewodniczący KPD ma obowiązek 

Posiedzenie odbywa się w siedzibie  OD  lub w innym miejscu wskazanym przez Przewodniczącego.  

W posiedzeniu KPD może uczestniczyć w roli obserwatora przedstawiciel Instytucji Realizującej, Centrum 

Polskiego Programu Współpracy w Warszawie 

Członkowie Komisji nie mogą być powiązani z żadnym z Wnioskodawców stosunkiem osobistym i/lub służbowym, 

Członkowie Komisji zobowiązani są do zapoznania się oraz podpisania Deklaracji bezstronności i poufności przed 

Jeżeli oceniający członek Komisji nie podpisze Deklaracji, nie może rozpocząć procedury oceny wniosków.   

Wniosków o dofinansowanie nie mogą składać członkowie Komisji oraz podmioty pozostające z nimi w zależności 

wnioski przedstawione do dofinansowania w ramach naboru do Funduszu Grantowego 

Ocena formalna wniosków przeprowadzana jest przez Komisję ds. Oceny Formalnej składającą się z 2 

Jeżeli wniosek zostanie odrzucony na tym etapie (krok 1, zgodnie z pt. 2.3. Wytycznych dla ubiegających się o 

dotacje w odpowiedzi na nabór wniosków na Fundusz Grantowy Produkt Lokalny Małopolska), wnioskodawca 

enia odwołania. Odwołanie powinno odnosić się do powodów odrzucenia oraz wyjaśnić w 

sposób jasny przyczyny złożenia odwołania. Odwołanie powinno zostać złożone do OD w ciągu 10 dni od 

ia odwołania. KPD bada sprawę i 

podejmuje decyzję, która jest ostateczna i nie może być przedmiotem dalszych odwołań. Decyzja KPD jest 

w określonym naborze, zgodnie z kryteriami oceny 

określonymi w formularzu oceny zgodnie z pt. 2.3. Wytycznych dla ubiegających się o dotacje w odpowiedzi na 

ekspertów będących członkami KPD, niezależnie od posiedzeń KPD, tj. 

otrzymują oni od OD dokumentację w wersji elektronicznej oraz dokonują jej weryfikacji poza siedzibą OD. 

przewidzianych dla ocenianego 

kryterium. Końcowa ocena każdego z kryterium obliczana jest jako średnia arytmetyczna ocen przyznanych przez 

miejsc po przecinku. Ocena 

Każdy z oceniających jest zobowiązany 

przedstawić w formie pisemnej uzasadnienie wystawionych ocen w poszczególnych kryteriach.   

niż 20 punktów, a ocena drugiego 

, to wniosek jest przedstawiany do oceny 

ocena całkowita jednego oceniającego dla części 1-4 wynosi mniej niż 65 

więcej niż 65 punktów, to wniosek jest 

ocena całkowita obu oceniających dla części 1-4 wynosi 

ych oceniających jest wyższa niż 15 punktów, to wniosek jest 



 

przedstawiany do oceny trzeciemu oceniającemu.  

średnia arytmetyczna ocen przyznanych przez trzech oceniających. Ocenę końcową podaje się z d

dwóch miejsc po przecinku.   

8. Jeżeli całkowita średnia ocena dla sekcji 1

łączna średnia ocena będąca całkowitą sumą średnich ocen dla części 1

odrzuci wniosek.  

9. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 100. 

10. W przypadku wniosków o  budżecie przekraczającym 100 tysięcy zł.,  niezależni eksperci KPD są zobowiązani do 

przeprowadzenia oceny na podstawie kryteriów wyboru przeznaczonych do oceny zdolności finansowej i 

operacyjnej wnioskodawców (wg kryteriów opisanyc

odpowiedzi na nabór wniosków na Fundusz Grantowy Produkt Lokalny Małopolska).

11. KPD sporządza 2 listy rankingowe, odpowiednio dla dotacji dużych

punktów - od największej do najmniejszej).

końcową, ranking zostanie ustalony w oparciu liczbę punktów przyznaną w sekcji adekwatność. 

12. KPD decyduje o tym, które wnioski uzyskają dofinansowanie (projekty

do wyczerpania puli przeznaczonej na dany nabór). 

13. Jeżeli członkowie KPD uznają, że kwota wydatków kwalifikowalnych na poszczególne elementy zgłaszanego do 

dofinansowania projektu są zawyżone, mogą wezwać Wnioskoda

prognozowanych kosztów. Jeżeli KPD uzna wyjaśnienia Wnioskodawcy za niewystarczające, może zaproponować 

dofinansowanie w niższej kwocie, niż wnioskowana.

 

1. Z przeprowadzonej procedury oceny 

a) informacje o dacie i miejscu posiedzenia Komisji; 

b) informacje o osobach biorących udział w posiedzeniu Komisji; 

c) informacje na temat liczby ocenionych wniosków; 

d) inne istotne informacje dotyczące proced

2. Załącznikami do protokołu oceny wniosków są: 

a) potwierdzenie powołania KPD w określonym składzie; 

b) lista  obecności podpisana przez osoby wchodzące w skład KPD oraz obserwatora, jeżeli bierze udział w 

posiedzeniu Komisji;  

c) wykaz ocenionych wniosków wraz z końcowymi ocenami przyznanymi przez dwóch Oceniających oraz z 

oceną końcową;  

d) karty oceny merytorycznej ocenionych wniosków; 

e) dwie listy wniosków: przeznaczonych do dofinansowania oraz rezerwowych (wnioski uszeregowane według 

liczby otrzymanych punktów); 

f) inne istotne dokumenty.  

 

Działanie Komisji oparte jest na niniejszym  Regulaminie, dokumentach konkursowych obowiązujących w danym 

naborze wniosków oraz dokumenty obowiązujące przy wdrażaniu Szwajcarsko 

 

Załączniki 

Zał. nr 1: Arkusz oceny. 

Zał. nr 2: Karta oceny merytorycznej

przedstawiany do oceny trzeciemu oceniającemu.  Końcowa ocena każdego z kryterium obliczana jest jako 

średnia arytmetyczna ocen przyznanych przez trzech oceniających. Ocenę końcową podaje się z d

dla sekcji 1: Adekwatność – jest niższa niż 20 punktów, KPD odrzuci wniosek. Jeżeli 

łączna średnia ocena będąca całkowitą sumą średnich ocen dla części 1-4 wynosi mniej niż 65 punkt

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 100.  

W przypadku wniosków o  budżecie przekraczającym 100 tysięcy zł.,  niezależni eksperci KPD są zobowiązani do 

przeprowadzenia oceny na podstawie kryteriów wyboru przeznaczonych do oceny zdolności finansowej i 

operacyjnej wnioskodawców (wg kryteriów opisanych w pkt. 2.3. Wytycznych dla ubiegających się o dotacje w 

odpowiedzi na nabór wniosków na Fundusz Grantowy Produkt Lokalny Małopolska). 

listy rankingowe, odpowiednio dla dotacji dużych i średnich (w kolejności liczby uzyskanych 

największej do najmniejszej). Jeżeli dwa lub więcej wniosków otrzyma dokładnie taką samą ocenę 

końcową, ranking zostanie ustalony w oparciu liczbę punktów przyznaną w sekcji adekwatność. 

KPD decyduje o tym, które wnioski uzyskają dofinansowanie (projekty o największej liczbie uzyskanych punktów 

do wyczerpania puli przeznaczonej na dany nabór).  

Jeżeli członkowie KPD uznają, że kwota wydatków kwalifikowalnych na poszczególne elementy zgłaszanego do 

dofinansowania projektu są zawyżone, mogą wezwać Wnioskodawcę do uzasadnienia wysokości 

prognozowanych kosztów. Jeżeli KPD uzna wyjaśnienia Wnioskodawcy za niewystarczające, może zaproponować 

dofinansowanie w niższej kwocie, niż wnioskowana. 

§ 7 
Protokołowanie posiedzenia KPD 

Z przeprowadzonej procedury oceny wniosków KPD sporządza protokół, który musi zawierać:

informacje o dacie i miejscu posiedzenia Komisji;  

informacje o osobach biorących udział w posiedzeniu Komisji;  

informacje na temat liczby ocenionych wniosków;  

inne istotne informacje dotyczące procedury oceny wniosków.  

Załącznikami do protokołu oceny wniosków są:  

potwierdzenie powołania KPD w określonym składzie;  

lista  obecności podpisana przez osoby wchodzące w skład KPD oraz obserwatora, jeżeli bierze udział w 

ych wniosków wraz z końcowymi ocenami przyznanymi przez dwóch Oceniających oraz z 

karty oceny merytorycznej ocenionych wniosków;  

dwie listy wniosków: przeznaczonych do dofinansowania oraz rezerwowych (wnioski uszeregowane według 

zymanych punktów);  

§ 8 
Postanowienia końcowe 

Działanie Komisji oparte jest na niniejszym  Regulaminie, dokumentach konkursowych obowiązujących w danym 

naborze wniosków oraz dokumenty obowiązujące przy wdrażaniu Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy  .  

Zał. nr 2: Karta oceny merytorycznej  

Końcowa ocena każdego z kryterium obliczana jest jako 

średnia arytmetyczna ocen przyznanych przez trzech oceniających. Ocenę końcową podaje się z dokładnością do 

, KPD odrzuci wniosek. Jeżeli 

mniej niż 65 punktów, KPD 

W przypadku wniosków o  budżecie przekraczającym 100 tysięcy zł.,  niezależni eksperci KPD są zobowiązani do 

przeprowadzenia oceny na podstawie kryteriów wyboru przeznaczonych do oceny zdolności finansowej i 

Wytycznych dla ubiegających się o dotacje w 

(w kolejności liczby uzyskanych 

Jeżeli dwa lub więcej wniosków otrzyma dokładnie taką samą ocenę 

końcową, ranking zostanie ustalony w oparciu liczbę punktów przyznaną w sekcji adekwatność.  

o największej liczbie uzyskanych punktów 

Jeżeli członkowie KPD uznają, że kwota wydatków kwalifikowalnych na poszczególne elementy zgłaszanego do 

wcę do uzasadnienia wysokości 

prognozowanych kosztów. Jeżeli KPD uzna wyjaśnienia Wnioskodawcy za niewystarczające, może zaproponować 

wniosków KPD sporządza protokół, który musi zawierać: 

lista  obecności podpisana przez osoby wchodzące w skład KPD oraz obserwatora, jeżeli bierze udział w 

ych wniosków wraz z końcowymi ocenami przyznanymi przez dwóch Oceniających oraz z 

dwie listy wniosków: przeznaczonych do dofinansowania oraz rezerwowych (wnioski uszeregowane według 

Działanie Komisji oparte jest na niniejszym  Regulaminie, dokumentach konkursowych obowiązujących w danym 

kiego Programu Współpracy  .   



 

zał . nr 1) ARKUSZ OCENY 

 

WERYFIKACJA ADMINISTRACYJNA (

SESJA OTWIERAJĄCA I WERYFIKACJA 

Termin złożenia został dotrzymany 

Wniosek aplikacyjny spełnił kryteria administracyjne 

Użyto właściwego formularza wniosku aplikacyjnego ogłoszonego w niniejszym naboru

Deklaracja wnioskodawcy została wypełniona i podpisana

Wniosek jest napisany na komputerze i jest sporządzony w języku polskim

Złożono jeden oryginał i jedną kopię wniosku

Wersja elektroniczna wniosku (CD-Rom lub inny nośnik) jest załączona.

Wniosek został przygotowany w przez organizacje działające w partnerstwie

Każdy partner podpisał oświadczenie o partnerstwie i te oświadczenia są załączone 

Budżet jest przedstawiony w wymaganym formacie, sporządzony w złotych (PLN) i załączony

Weryfikację administracyjną przeprowadził:

Data: 

Decyzja: Komisja rekomenduje wniosek do dalszej oceny / Komisja odrzuca wniosek.*

*niepotrzebne skreślić 

 

WERYFIKACJA KWALIFIKOWALNOŚCI (

WERYFIKACJA KWALIFIKOWALNOŚCI 

Wniosek aplikacyjny spełnił kryteria kwalifikowalności

Wnioskodawca i jego partnerzy są kwalifikowalni zgodnie z punktem 2.1.1. wytycznych dla wnioskodawców 

Czas trwania projektu mieści się w ramach określonych w punkcie 

Lokalizacja działań projektu znajduje się w obszarze określonych w punkcie 2.1.3. wytycznych dla wnioskodawców

Działania pokazane we wniosku są kwalifikowane zgodnie z punktem 2.1.3. wytycznych dla wnioskodawców

Wnioskodawca i partnerzy ubiegają się o dofinansowanie tylko przedmiotowego projektu w ramach niniejszego naboru

Koszty wskazane we wniosku są kwalifikowalne zgodnie z punktem 2.1.4. wytycznych dla wnioskodawców

Wnioskowana kwota dofinansowania jest zgodna 

Wnioskowana kwota dofinansowania jest równa lub niższa niż 90% całkowitych kosztów kwalifikowalnych 

Statut i dokumenty rejestracyjne wnioskodawcy i pa

Wnioskodawca posiada stabilne i wystarczające źródła finansowania, aby utrzymać działalność przez cały 

okres, podczas którego projekt jest realizowany i uczestniczyć w jego finansowaniu

Wnioskodawca posiada umiejętności zarządzania, kompetencje i kwalifikacje zawodowe wymagane w celu 

pomyślnej realizacji proponowanych działań

Weryfikację kwalifikowalności przeprowadził:

Data: 

Decyzja: Komisja rekomenduje wniosek do dalszej oceny / Komisja odrzuca 

*niepotrzebne skreślić 

ARKUSZ OCENY  

RACYJNA (WYPEŁNIA PRZEDSTAWICIEL KOMISJI DS. OCENY

SESJA OTWIERAJĄCA I WERYFIKACJA ADMINISTRACYJNA 

administracyjne  z części 1 listy sprawdzającej, tj.: 

Użyto właściwego formularza wniosku aplikacyjnego ogłoszonego w niniejszym naboru 

została wypełniona i podpisana 

Wniosek jest napisany na komputerze i jest sporządzony w języku polskim 

Złożono jeden oryginał i jedną kopię wniosku 

Rom lub inny nośnik) jest załączona. 

przez organizacje działające w partnerstwie 

Każdy partner podpisał oświadczenie o partnerstwie i te oświadczenia są załączone  

Budżet jest przedstawiony w wymaganym formacie, sporządzony w złotych (PLN) i załączony 

przeprowadził: 

Komisja rekomenduje wniosek do dalszej oceny / Komisja odrzuca wniosek.* 

OWALNOŚCI (WYPEŁNIA PRZEDSTAWICIEL KOMISJI DS. OCENY FO

 

łnił kryteria kwalifikowalności z części 2 listy sprawdzającej, tj.: 

Wnioskodawca i jego partnerzy są kwalifikowalni zgodnie z punktem 2.1.1. wytycznych dla wnioskodawców  

Czas trwania projektu mieści się w ramach określonych w punkcie 2.1.3. wytycznych dla wnioskodawców 

Lokalizacja działań projektu znajduje się w obszarze określonych w punkcie 2.1.3. wytycznych dla wnioskodawców

Działania pokazane we wniosku są kwalifikowane zgodnie z punktem 2.1.3. wytycznych dla wnioskodawców 

ioskodawca i partnerzy ubiegają się o dofinansowanie tylko przedmiotowego projektu w ramach niniejszego naboru

Koszty wskazane we wniosku są kwalifikowalne zgodnie z punktem 2.1.4. wytycznych dla wnioskodawców 

Wnioskowana kwota dofinansowania jest zgodna przedziałami z punktu 1.4. wytycznych dla wnioskodawców

Wnioskowana kwota dofinansowania jest równa lub niższa niż 90% całkowitych kosztów kwalifikowalnych  

Statut i dokumenty rejestracyjne wnioskodawcy i partnerów potwierdzają ich kwalifikowalność

Wnioskodawca posiada stabilne i wystarczające źródła finansowania, aby utrzymać działalność przez cały 

okres, podczas którego projekt jest realizowany i uczestniczyć w jego finansowaniu 

umiejętności zarządzania, kompetencje i kwalifikacje zawodowe wymagane w celu 

pomyślnej realizacji proponowanych działań 

przeprowadził: 

Komisja rekomenduje wniosek do dalszej oceny / Komisja odrzuca wniosek.* 

 

EL KOMISJI DS. OCENY FORMALNEJ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMISJI DS. OCENY FORMALNEJ) 

 

  

 

Lokalizacja działań projektu znajduje się w obszarze określonych w punkcie 2.1.3. wytycznych dla wnioskodawców  

  

ioskodawca i partnerzy ubiegają się o dofinansowanie tylko przedmiotowego projektu w ramach niniejszego naboru  

 

1.4. wytycznych dla wnioskodawców  

 

rtnerów potwierdzają ich kwalifikowalność  

Wnioskodawca posiada stabilne i wystarczające źródła finansowania, aby utrzymać działalność przez cały 
 

umiejętności zarządzania, kompetencje i kwalifikacje zawodowe wymagane w celu 
 



 

PEŁNA OCENA WNIOSKU (WYPEŁNIA PRZEDSTAWIC

PEŁNA OCENA WNIOSKU 

Wniosek jest kwalifikowany w ramach niniejszego naboru

 Wniosek otrzymał przynajmniej 20 punktów w sekcji adekwatność

 Wniosek otrzymał całkowitą ocenę nie niższą niż 65 punktów

 Komisja rekomenduje projekt do dofinansowania 

 Komisja rekomenduje projekt do umieszczenia na liście rezerwowej

Ocenę wniosku przeprowadzili: 
 
 

Data: 

 

  

WYPEŁNIA PRZEDSTAWICIEL KOMISJI PRZYZNAJĄCEJ DOTACJE

niosek jest kwalifikowany w ramach niniejszego naboru 

Wniosek otrzymał przynajmniej 20 punktów w sekcji adekwatność 

Wniosek otrzymał całkowitą ocenę nie niższą niż 65 punktów 

Komisja rekomenduje projekt do dofinansowania  

Komisja rekomenduje projekt do umieszczenia na liście rezerwowej 

PRZYZNAJĄCEJ DOTACJE) 

 

 

 

 

 



 

zał. nr 2) KARTA OCENY 

Wnioskodawca:   

Projekt: 

 

Ekspert 

sekcje / podsekcje

1. Adekwatność 

1.1 Jak adekwatny jest projekt w odniesieniu do 

(Uwaga: wysoka ocena 10  będzie przyznana, jeżeli wniosek 

szczegółowe elementy wartości dodanej, takie jak: promocja równości płci 

i równości szans.) 

1.2 Czy projekt przyczynia się do realizacji jednego lub więcej szczegółowych 

celów projektu Produkt Lokalny Małopolska? 

1.3 Czy projekt przyczyni się do wzmocnienia partnerstwa międzysektorowego 

na rzecz rozwoju rynku produktów lokalnych? 

1.4 W jakim stopniu projekt przyczynia się do osiągnięcia rezultatów 

niniejszego naboru? 

2. Metodyka 

2.1 Czy proponowane  cele, rezultaty  i działania są  

2.2 Czy poziom zaangażowania partnerów jest wystarczający? (czy partnerzy 

sprawiedliwie dzielą się odpowiedzialnością, zadaniami, kosztami i 

korzyściami)? 

2.3 Czy wniosek zawiera obiektywnie sprawdzalne i mierzalne wskaźniki

rezultatu projektu? 

3. Trwałość 

3.1 Czy oczekiwane rezultaty proponowanego projektu będą trwałe finansowo 

(jak będą finansowane działania po zakończeniu finansowania z

3.2 Czy oczekiwane rezultaty proponowanego projektu będą trwałe 

merytorycznie (jaki będzie wkład do budowania wartości marki lokalnej regionu 

pochodzenia?) 

3.3 Czy beneficjenci projektu będą korzystać z produktów projektu po jego 

zakończeniu? 

4. Budżet i efektywność kosztowa 

4.1 Czy stosunek szacowanych kosztów i oczekiwanych rezultatów jest 

zadowalający? 

4.2 Czy proponowane wydatki są niezbędne do realizacji działań (czy zostało 

przeprowadzone rozeznanie rynkowe)? 

4.3 Czy wszystkie wydatki są kwalifikowane zgodnie z zasadami SPPW?

4.4 Czy budżet projektu został przedstawiony w sposób szczegółowy i  

przejrzysty? 

Łączna ocena 

Podpis oceniającego 

, 

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ 

sekcje / podsekcje 
ocena

Pkt. Uzasadnienie  oceny

Jak adekwatny jest projekt w odniesieniu do celów niniejszego naboru? 

Uwaga: wysoka ocena 10  będzie przyznana, jeżeli wniosek zawiera 

szczegółowe elementy wartości dodanej, takie jak: promocja równości płci 

  

Czy projekt przyczynia się do realizacji jednego lub więcej szczegółowych   

do wzmocnienia partnerstwa międzysektorowego   

W jakim stopniu projekt przyczynia się do osiągnięcia rezultatów   

działania są  spójne i praktyczne?   

Czy poziom zaangażowania partnerów jest wystarczający? (czy partnerzy 

sprawiedliwie dzielą się odpowiedzialnością, zadaniami, kosztami i 
  

obiektywnie sprawdzalne i mierzalne wskaźniki   

Czy oczekiwane rezultaty proponowanego projektu będą trwałe finansowo 

(jak będą finansowane działania po zakończeniu finansowania z dotacji?) 
  

Czy oczekiwane rezultaty proponowanego projektu będą trwałe 

merytorycznie (jaki będzie wkład do budowania wartości marki lokalnej regionu 
  

Czy beneficjenci projektu będą korzystać z produktów projektu po jego   

i oczekiwanych rezultatów jest   

Czy proponowane wydatki są niezbędne do realizacji działań (czy zostało   

Czy wszystkie wydatki są kwalifikowane zgodnie z zasadami SPPW?    

projektu został przedstawiony w sposób szczegółowy i    

  

  

ocena 

Uzasadnienie  oceny 


