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Zał. Nr 2 do Regulaminu projektu 
Regulamin Komisji Oceny Wniosków beneficjentów pomocy w ramach Działania 6.2 

Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie łódzkim 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Komisja składa się z minimum 5 członków: Przewodniczącego i czterech Członków Oceniających 
(po 2 osoby ze strony Realizatora i Partnera). 

2. W skład Komisji mogą być powołani pracownicy Realizatora i Partnera lub inne wskazane przez 
nich osoby. 

3. Członków Komisji powołuje i odwołuje osoba uprawniona do działania w imieniu Realizatora oraz 
Partnera. 

4. Członkowie oceniający powołani do pracy w Komisji powinni posiadać kwalifikacje i dysponować 
niezbędną wiedzą, umożliwiające właściwą ocenę wniosków o otrzymanie wsparcia finansowego. 

§ 2 

Przewodniczący Komisji Oceny Wniosków 

1. Przewodniczącego Komisji wyznacza Realizator projektu. 

2. Przewodniczący Komisji reprezentuje Komisję na zewnątrz i przewodzi jej pracom. Przewodniczący 
jest odpowiedzialny za zapewnienie podczas obrad przejrzystości i bezstronności. 

3. Przewodniczący nie dokonuje oceny wniosków a jedynie przewodzi pracom Komisji. 

§ 3 

Zadania Komisji Oceny Wniosków 

1. Komisja dokonuje oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie 
działalności gospodarczej, wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego oraz o przyznanie 
przedłużonego wsparcia pomostowego, poprawnych pod względem formalnym. 

2. Komisja sporządza listę rankingową wniosków uszeregowaną według ilości zdobytych punktów. 

3. Komisja wyłania wnioski, które otrzymają wsparcie. 

§ 4  

Zasady oceny wniosków 

1. Wnioski przydzielane są członkom oceniającym w drodze losowania.  

2. Każdemu wnioskowi przyznaje się określoną zgodnie z kartą oceny merytorycznej ilość punktów, 
uzasadniając ocenę każdego kryterium pisemnie, minimum 2 zdaniami w karcie oceny 
merytorycznej. 

3. Oczywiste pomyłki poprawia oceniający opisując je w karcie oceny wniosku. 

4. Wniosek oceniany jest w oparciu o następujące kryteria: 

a) realność założeń – w skali od 0 do 40 punktów, 
b) trwałość projektu – w skali od 0 do 20 punktów, 
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c) efektywność kosztowa – w skali od 0 do 20 punktów, 
d) zgodność projektu ze zdefiniowanymi potrzebami – w skali od 0 do 20 punktów. 

5. Pierwszeństwo w otrzymaniu dofinansowania mają wnioski, które otrzymały największą liczbę 
punktów pod warunkiem otrzymania nie mniej niż 51 punktów oraz min 50% w kryterium 
„realność założeń”.  

6. W przypadku gdy wnioski otrzymają tą samą liczbę punktów, decyduje liczba punktów za „realność 
założeń”. 

7. Ocenianemu wnioskowi może zostać przyznana niższa niż wnioskowana kwota wsparcia w razie 
stwierdzenia wydatków zbędnych, nieuzasadnionych, niekwalifikowalnych lub przeszacowanych. 
Oceniający może w miejsce zmodyfikowanych wydatków zaproponować inne, jeżeli, jego zdaniem, 
są one niezbędne dla skutecznego wykonywania działalności gospodarczej. 

8. Zakupy- usług/ wartości niematerialnych i prawnych/ środków trwałych/ innych rzeczy- dokonane 
przez Beneficjenta będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą 
bądź będącego wspólnikiem spółki cywilnej, od innej osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową 
działalność gospodarczą, bądź wspólników spółki cywilnej (Kontrahenta),  bądź osoby fizycznej nie 
prowadzącej działalności gospodarczej (Kontrahenta), aby zostały zaliczone do kosztów 
kwalifikowanych wsparcia finansowego, nie mogą być dokonywane od Kontrahentów związanych z 
Beneficjentem. Związek, w rozumieniu niniejszego pkt. regulaminu, występuje, kiedy między 
Beneficjentem i Kontrahentem zachodzą powiązania o charakterze rodzinnym lub z tytułu 
przysposobienia. Przez powiązania rodzinne rozumie się małżeństwo oraz pokrewieństwo lub 
powinowactwo do drugiego stopnia. 

9. Ocena nie może prowadzić do zwiększenia kwoty wsparcia w stosunku do pierwotnie 
proponowanej przez wnioskodawcę. 

10. Członka Komisji Oceny Wniosków nie może łączyć, z uczestnikiem projektu, którego wniosek 
ocenia, stosunek faktyczny lub prawny takiego rodzaju, że mógłby budzić wątpliwości co do jego 
bezstronności. W szczególności członka Komisji Oceny Wniosków nie może łączyć z uczestnikiem 
projektu, którego wniosek ocenia, związek z tytułu:  

- małżeństwa,  
- pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej albo w linii bocznej do drugiego stopnia,  
- przysposobienia, opieki lub kurateli. 

10. W przypadku wystąpienia okoliczności mogącej wywołać wątpliwości co do bezstronności członka 
KOW jest on zobowiązany niezwłocznie poinformować o przedmiotowym fakcie Przewodniczącego 
i wyłączyć się z oceny. W takim przypadku wniosek poddawany jest pod ocenę innemu członkowi 
KOW. 

 
§ 5 

Posiedzenia Komisji Oceny Wniosków 

1. Posiedzenie Komisji otwiera i zamyka przewodniczący KOW. 

2. Przebieg posiedzenia utrwalany jest w protokole podpisywanym przez Przewodniczącego KOW. 
Protokół zawiera przynajmniej: 

a) określenie miejsca i terminu posiedzenia, 

b) listę obecności członków Komisji na danym posiedzeniu, 

c) listę wniosków poddanych pod ocenę na danym posiedzeniu KOW, 

d) wyniki oceny wniosków, 
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e) informacje na temat innych istotnych zdarzeń mających wpływ na przebieg posiedzenia. 

3. W posiedzeniu Komisji w charakterze obserwatora mają prawo uczestniczyć przedstawiciele IP2. 
Beneficjent ma obowiązek zapewnić obserwatorom warunki umożliwiające wgląd we wszystkie 
dokumenty będące przedmiotem prac Komisji, w szczególności we wnioski o udzielenie wsparcia 
finansowego wraz z załącznikami, karty ocen merytorycznych itp. O terminie i miejscu obrad 
Komisji beneficjent informuje IP2 nie później niż na 5 dni przed dniem rozpoczęcia obrad. IP2 może 
delegować swoich przedstawicieli do obserwacji prac Komisji, o czym poinformuje Beneficjenta w 
formie pisemnej.  

…………………………………… 
Zatwierdził  


