
ZARZĄDZENIE Nr 2 

MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 

z dnia 12 stycznia 2015 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie trybu pracy oraz zakresu zadań komisji konkursowej 

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) 

oraz art. 12d ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114) zarządza się, co następuje:  

§ 1. W zarządzeniu Nr 5 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 3 września 2014 r. w sprawie trybu 

pracy oraz zakresu zadań komisji konkursowej (Dz. Urz. Min. Ad. i Cyf. poz. 17) załącznik nr 3 otrzymuje 

brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.  

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.   

  

       - Andrzej HALICKI 

                                                                    MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 

        

Warszawa, dnia 16 lutego 2015 r.

Poz. 4



Załącznik  

do zarządzenia Nr 2 

Ministra Administracji i Cyfryzacji 

z dnia 12 stycznia 2015 r. 

 
ZFOW 

ZBIORCZY FORMULARZ OCENY WNIOSKU  
o dofinansowanie realizacji projektu dofinansowywanego na podstawie art. 12h ustawy 
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne  

Numer wniosku 
 

 Data przeprowadzenia 
oceny 
(wypełnia członek komisji 
konkursowej) 

 

 

Część A Informacje o wniosku  

A.1 INFORMACJE PODSTAWOWE O PROJEKCIE 

1. Nazwa projektu 

 

2. Nazwa podmiotu ubiegającego się o 
dofinansowanie (wnioskodawca) 

 

3. Data złożenia wniosku 

 

4. Wniosek spełnia wszystkie formalne 
wymogi określone w rozporządzeniu 

TAK NIE 

  

5. Zgodność zakresu merytorycznego 
wniosku z ogłoszeniem 

  

Część B Ocena punktowa wniosku 

Parametr oceny Punkty Uzasadnienie 

Kryteria stałe 

1. Cel ustanowienia projektu  
(zgodnie z 

ogłoszeniem  

o konkursie) 

 

2. Możliwość wykonania projektu  
i zastosowania jego wyników 

(zgodnie z 
ogłoszeniem  
o konkursie) 

 

3. Zasadność planowanych kosztów  
w stosunku do przedmiotu i zakresu 
projektu  

(zgodnie z 
ogłoszeniem  
o konkursie) 

 

4. Znaczenie projektu dla promocji 
społeczeństwa informacyjnego  
i gospodarki opartej na wiedzy 

(zgodnie z 
ogłoszeniem  
o konkursie) 

 

5. Znaczenie projektu dla integracji zasobów  
i usług świadczonych drogą elektroniczną 
w administracji publicznej 

(zgodnie z 
ogłoszeniem  
o konkursie) 
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6. Znaczenie projektu dla realizacji zadań 
publicznych udostępnianych drogą 
elektroniczną, w szczególności 
przydatności dla przedsiębiorców 

(zgodnie z 
ogłoszeniem  
o konkursie) 

 

7. Znaczenie projektu dla realizacji zadań 
publicznych udostępnianych drogą 
elektroniczną, w szczególności 
przydatności dla obywateli 

(zgodnie z 
ogłoszeniem  
o konkursie) 

 

8. Znaczenie projektu dla realizacji zadań 
publicznych udostępnianych drogą 
elektroniczną, w szczególności 
przydatności dla administracji publicznej 

(zgodnie z 
ogłoszeniem  
o konkursie) 

 

9. SUMA: 
 

 

Parametry dodatkowe (wynikające z ogłoszenia o konkursie) 

10. Parametr 1 (zgodnie z 

ogłoszeniem  

o konkursie) 

 

11. Parametr 2 (zgodnie z 

ogłoszeniem  

o konkursie) 

 

12. Parametr 3 (zgodnie z 

ogłoszeniem  

o konkursie) 

 

13. SUMA:   

14. Kryteria stałe oraz parametry 
dodatkowe 

 ŁĄCZNIE: 

  

Część C Wyniki oceny:  

1. Wniosek kwalifikuje się do udzielenia dofinansowania 
 
 □ 

2. Wniosek  nie kwalifikuje się do udzielenia dofinansowania  □ 

3. Do niniejszego Zbiorczego Formularza Oceny Wniosku dołączono szczegółowe uzasadnienie liczące 
……………… ponumerowanych stron. 

Podpis przewodniczącego /zastępcy przewodniczącego komisji 

Podpisy członków komisji konkursowej 
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