LISTY SPRAWDZAJĄCE
DO OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ
WNIOSKU O DOFINANSOWANIE /AKTUALIZACJI WNIOSKU
W RAMACH

„PROGRAMU OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI” WFOSIGW W ŁODZI

LISTA SPRAWDZAJĄCA DO OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE/AKTUALIZACJI WNIOSKU*
w ramach „PROGRAMU OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI” WFOSiGW w Łodzi
WNIOSKODAWCA
NAZWA ZADANIA
NR WNIOSKU

DATA WPŁYWU

WNIOSKOWANA KWOTA

WNIOSKOWANA FORMA

OCENA FORMALNA WNIOSKU:
L P.

KRYTERIUM

TAK
KRYTERIUM OCENY FORMALNEJ

1.

Czy wniosek został złożony w terminie określonym w Programie?

2.

Czy wniosek został złożony na właściwym formularzu i wymaganej
formie?

3.

Czy wniosek jest kompletny tj. zawiera wszystkie strony
i wymagane załączniki, tj.:

3.1

7.1. Harmonogram

3.2

7.2.

Karta planowanego efektu rzeczowego i ekologicznego
zadania

3.3

7.3.

Wyciąg z uchwały budżetowej wskazujący na ujęcie
przedmiotowego zobowiązania w budżecie lub inny
dokument potwierdzający posiadanie środków własnych

rzeczowo-finansowy zadania (wg wzoru)

(wymagane na etapie składania aktualizacji wniosku)
3.4

7.4.

3.5

7.5. Oświadczenia

3.6

7.6. Dokumenty

3.7

7.7

3.8

7.8 Dane

Dokumenty potwierdzające wybór osób reprezentujących
Beneficjenta
Beneficjenta w sprawie spełnienia warunków
uzyskania dofinansowania
potwierdzające spełnienie wymogu określonego
w pkt 4 Oświadczenia Beneficjenta w sprawie spełnienia
warunków uzyskania dofinansowania

Zbiorcze zestawienie efektów ekologicznych planowanych do
osiągnięcia przez Beneficjentów Końcowych
dotyczące sytuacji finansowej Wnioskodawcy

(składane
w
sytuacji
gdy
kwota
wnioskowanego
dofinansowania przekroczy 10% planowanych dochodów
wynikających z przyjętego budżetu)
3.9

7.9 Oświadczenie

3.10

7.10.

dotyczące formy zabezpieczenia dla jednostek
samorządu terytorialnego
Uchwała Rady Gminy w sprawie zasad udzielania dotacji
celowej na likwidację niskiej emisji na obszarze gminy oraz

NIE

UWAGI

stosowny Regulamin w tym zakresie
(wymagane na etapie składania aktualizacji wniosku).
4.

Czy wszystkie wymagane pola we wniosku i w załącznikach zostały
wypełnione?

5.

Czy wniosek i załączniki zostały podpisane przez osoby
upoważnione i w sposób właściwy opieczętowane?

6.

Czy wnioskodawca jest podmiotem uprawnionym do składania
wniosku w ramach Programu?

7.

Czy do wniosku został załączony na płycie, w wersji aktywnej
w formacie EXEL załącznik:



7.1 HARMONOGRAMU RZECZOWO-FINANSOWEGO;
7.7 ZBIORCZE ZESTWIENIE EFEKTÓW-ZAŁ KARTA EFEKTU?

8.

Czy Odbiorcy Końcowi są podmiotami uprawnionymi do uzyskania
dofinansowania? (weryfikacja podmiotowa, przedmiotowa oraz
zakresu geograficznego)

9.

Czy w budynkach prowadzona jest działalność gospodarcza, jeśli
tak czy powierzchnia przez nią wykorzystywana nie przekracza
50% powierzchni użytkowej budynku?

10.

Czy każda strona wniosku i pozostałych dokumentów jest
zaparafowana?

11.

Czy nazwa zadania jest tożsama we wszystkich dokumentach
i właściwie je identyfikuje tj. określa zakres zadania i obszar jego
realizacji oraz ewentualny etap?** W przypadku wniosków
współfinansowanych ze środków UE lub innych funduszy
zagranicznych czy nazwa zadania jest spójna z nazwą Projektu?

12.

Czy wszystkie kserokopie zostały poświadczone za zgodność
z oryginałem?

13.

Czy cel i rodzaj zadania jest zgodny z Programem?

14.

Czy okres realizacji zadania i wypłaty środków dotacji są zgodne
z Programem?

15.

Czy forma i intensywność wnioskowanego dofinansowania są
zgodne z zapisami Programu?
KRYTERIUM DOSTĘPU

16.

Czy zadanie zostało ujęte w obowiązującym programie ochrony
powietrza opracowanym zgodnie z art. 91 ustawy Prawo ochrony
środowiska i Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie
programów
ochrony
powietrza
i
planów
działań
krótkoterminowych?

17.

Czy zadanie jest zlokalizowane na obszarze miejscowości powyżej
5.000 mieszkańców (ograniczenie ilościowe nie dotyczy
miejscowości o charakterze uzdrowiskowym), na obszarze
którego, w okresie ostatnich 4 lat, poprzedzających złożenie
wniosku o dofinansowanie, w ocenie rocznej jakości powietrza
wykonanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska,
w oparciu o pomiary, zidentyfikowano co najmniej jeden obszar,
na którym jednocześnie przekroczone zostały normy jakości

powietrza w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych
substancji w powietrzu (Dz.U. z 18.09.2012 r. poz. 1031)
w odniesieniu do:
a)

poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM 10
określonego jako średnia 24-godzinna;

b)

poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym
PM 101?

WYNIK OCENY: OCENA FORMALNA POZYTYWNA/NEGATYWNA*
INNE UWAGI NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ:

DATA:

SPORZĄDZIŁ:

SPRAWDZONO W SYSTEMIE PROLAN_ISAF POPRAWNOŚĆ DANYCH WNIOSKODAWCY (ZAKŁADKA „KONTRAHENCI”):
DATA:

SPRAWDZIŁ:

* niepotrzebne skreślić
**dla zadań inwestycyjnych uznaje się za prawidłową nazwę zadania, która nie identyfikuje wyłącznie zadania objętego
wnioskiem, ale jest zgodna z innymi dokumentami np. uchwałą budżetową

1

Ze względu na to, że na stacjach automatycznych pomiaru PM 10 nie prowadzi się badania benzo(a)pirenu, uznawane będzie spełnienie warunku
jednoczesności przekroczeń pyłu PM10 i benzo(a)pirenu na danym obszarze, w przypadku jeżeli prowadzony pomiar na stacji automatycznej
wykaże przekroczenie poziomu PM10 dla 24 h, a w strefie, w której znajduje się ten obszar prowadzone pomiary na stacji manualnej wykażą
przekroczenia benzo(a)pirenu (niekoniecznie dla tego obszaru).
Ponadto, warunek jednoczesności przekroczeń pyłu PM10 i benzo(a)pirenu w danej miejscowości będzie spełniony, jeżeli obszar ten, pomimo braku
pomiarów, został wskazany w rocznej ocenie jakości powietrza oraz w obowiązującym programie ochrony powietrza, jako obszar
z przekroczeniami wskazany na podstawie obliczeń modelowych/.

LISTA SPRAWDZAJĄCA DO OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE/AKTUALIZACJI WNIOSKU*
w ramach „PROGRAMU OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI” WFOSiGW w Łodzi

WNIOSKODAWCA
NAZWA ZADANIA
NR WNIOSKU

DATA WPŁYWU

WNIOSKOWANA KWOTA

WNIOSKOWANA FORMA

OCENA MERYTORYCZNA
LP.

KRYTERIUM

TAK

NIE

OPIS/UWAGI

KRYTERIUM ZGODNOŚCI Z POLITYKĄ EKOLOGICZNĄ PAŃSTWA ORAZ ZGODNOŚCI Z POLITYKĄ EKOLOGICZNĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO:
1.

Lista
przedsięwzięć
WFOŚiGW w Łodzi

priorytetowych

2.

Strategia działania WFOŚiGW w Łodzi na lata
2017-2020.

3.

Program/Plan
KRYTERIUM CELOWOŚCI

4.

Cel zadania zgodny z art. 400 a ust. 1 pkt 1-9 i
11-42 Ustawy Prawo ochrony środowiska
KRYTERIUM SPÓJNOŚCI

5.

Czy informacje zawarte we wniosku i
załącznikach są wewnętrznie spójne?

6.

Czy wniosek zawiera poprawne wyliczenie
arytmetyczne?
KRYTERIUM EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ, RZECZOWEJ I SPOŁECZNEJ

7.

Planowane efekty rzeczowe

8.

Czy we wniosku w sposób dostateczny
opisano ostateczny zakres rzeczowy, cele
oraz efekty zadania?

9.

Planowane efekty ekologiczne

10.

Czy wyliczenia efektu ekologicznego zadania
nie zawierają błędów?

11.

Czy efekt rzeczowy i ekologiczny jest zgodny
z wyliczeniami zawartymi w zał. 7.7 ?

12.

Czy zweryfikowano przez Beneficjenta
sprawność deklarowaną przez Odbiorców
Końcowych ilość zużywanego paliwa przed i
po realizacji inwestycji?

13.

Czy zweryfikowano deklarowana przez
Odbiorców Końcowych ilość zużywanego
paliwa przed i po realizacji inwestycji?

14.

Aspekt społeczny

KRYTERIUM EKONOMICZNO-FINANSOWE
15.

Czy zostało zapewnione pełne zbilansowanie
źródeł finansowania zadania (w przypadku
wpisania odpowiedzi TAK wymienić jakie,
w przypadku wpisania odpowiedzi NIE podać
uzasadnienie braku zapewnienia pełnego
zbilansowania środków)

16.

Czy koszty są zgodne z Katalogiem kosztów
kwalifikowanych
i
niekwalifikowanych
określonych w Programie?

17.

Czy w ramach zadania VAT jest
kwalifikowany? Jeśli wśród Odbiorców
Końcowych znajdując się podmioty będące
vatowcami czy koszt kwalifikowany został
pomniejszony o wartość podatku VAT?

18.

Czy wnioskowano kwota dofinansowania nie
przekracza określonych w Programie limitów
oraz intensywności i została prawidłowo
obliczona dla poszczególnych Odbiorców
Końcowych i całego zadania?

19.

Czy
prawidłowo
wyliczono
efektywności kosztowej?

20.

WSKAŹNIK EFEKTYWNOŚCI KOSZTOWEJ WYNOSI:

21.

Ocena
sytuacji
finansowej
i zaproponowanych zabezpieczeń zwrotu
dofinansowania - czy wniosek podlega
ocenie przez Zespół ds. Analiz i Planowania?

22.

wsk.

WYNIK OCENY (AP):
POZYTYWNY/NEGATYWNY

INNE UWAGI NA ETAPIE OCENY MERYTORYCZNEJ

WYNIK OCENY: OCENA MERYTORYCZNA POZYTYWNA/NEGATYWNA

Data:

Sporządził:

KOŃCOWY WYNIK OCENY UWZGLĘDNIAJĄCY WSZYSTKIE POWYŻSZE KRYTERIA I UWAGI:
WYSZCZEGÓLNIENIE

OCENA FORMALNA
OCENA MERYTORYCZNA
KOŃCOWY WYNIK OCENY
Data:

Sporządził:

POZYTYWNA

NEGATYWNA

