OPIS SYSTEMU WYBORU PROJEKTÓW – OCENA WUP W SZCZECINIE
Całościowa ocena przez WUP w Szczecinie projektów w ramach jednego etapu/ fazy przebiegać
będzie następująco:
weryfikacja kryteriów dopuszczalności (TAK/ NIE/ NIE DOTYCZY – w przypadku niespełnienia
kryterium wniosek zostaje odrzucony i Wnioskodawca otrzymuje informację o tym fakcie);
weryfikacja kryteriów wykonalności

(TAK/ NIE/ NIE DOTYCZY – w

przypadku niespełnienia

kryterium wniosek zostaje odrzucony i Wnioskodawca otrzymuje informację o tym fakcie);
weryfikacja kryteriów jakości

– (ocena polegająca na przyznaniu punktów za dane kryterium.

Uzyskanie minimum punktowego za spełnienie wszystkich k. jakości będzie obligowało do
dokonania oceny w kolejnych częściach listy sprawdzającej, w przypadku niespełnienia minimum
punktowego wniosek zostaje odrzucony z uwagi na niespełnienie k. jakości i nie podlega dalszej
ocenie, o czym Wnioskodawca zostanie pisemnie poinformowany)
Dalszej ocenie podlegają jedynie projekty, które uzyskały minimum punktowe na kryteriach jakości.
weryfikacja kryteriów premiujących – (TAK/NIE – ocena polegająca na weryfikacji czy dane
kryterium zostało spełnione. Weryfikacji na tym etapie podlegać będą tylko wnioski, które uzyskały
minimum punktowe za k. jakości);
weryfikacja kryteriów administracyjności – (TAK/NIE – weryfikacji na tym etapie podlegać będą
tylko wnioski, które uzyskały minimum punktowe za k. jakości. W przypadku niespełnienia
kryterium wniosek kierowany będzie do korekty);
weryfikacja oczywistych omyłek – weryfikacja oczywistych omyłek pisarskich (wskazanie miejsc we
wniosku, w których wystąpiły oczywiste omyłki, które należy skorygować).
W sytuacji kiedy wniosek spełni minimum punktowe w zakresie k. jakości oraz nie będzie co do niego
żadnych uwag w zakresie k. administracyjności i nie wystąpią oczywiste omyłki, ocena zostaje
zakończona.
Do Wnioskodawców, którzy spełnili minimum punktowe, a ich wnioski kierowane będą do korekty
w zakresie k. administracyjności bądź wystąpienia oczywistych omyłek IP prześle korespondencję
wskazującą zakres niezbędnych korekt.
Skorygowane przez Wnioskodawców wnioski będą sprawdzane pod kątem poprawy ewentualnych
błędów w zakresie k. administracyjności i/lub wystąpienia we wniosku oczywistych omyłek pisarskich.
Poprawa w zakresie wskazanych uwag będzie 0 - 1 i polegać będzie na zweryfikowaniu czy
Wnioskodawca wprowadził do wniosku wszystkie uwagi ze stanowiska członków KOP w terminie
i zakresie zgodnym z treścią wezwania. W zależności od wyniku weryfikacji, wniosek pozostaje bez
rozpatrzenia (w przypadku niepoprawienia oczywistych omyłek) lub odrzucony (w przypadku
niepoprawienia wniosku w zakresie kryteriów administracyjności) albo zostaje rekomendowany do
dofinansowania i do II etapu oceny, tj. oceny strategicznej.

