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ANEKS
Do INSTRUKCJI OCENY PRZEZ KOMISJĘ
wNIoSKow o DoFINANSowANIE złołŃ
w RAMACH PROGRAMU WIELoLETNIEGo PoD NAZWĄ
NARODOWY

PROGRAM

PRZEBUDOWY

DROG LOKALNYCH

BEZPIECZENSTwo - DoSTEPxoŚc

. RoZwoJ

- ETAP II

UzupełniającynabÓr wnioskÓw o dofinansowaniezadariw 2013 r.
l . W zakresie nieuregulowanym niniejszyrn aneksem' do oceny wnioskÓw zgtoszonych

w ramach uzr-rpełniającego
naboru wnioskÓw o dofinansowaniezadan w 2013 r., Zwanego
dalej ,,naboremuzupełniającym'',stosuje się odpowiednio postanowieniaInstrukcji oceny
przez komisję wnioskow o dofinansowanie zadan v) ramach programu wieloletniego pod
nazwą l{arodowy prograru przebudol,v1ldrog lokalnych
Etap II Bezpieczenstwo
Dostępnośc Rozwoj, ustalonejprzez Ministra Spraw Wewnętrznychi Administracji.
f . Wniosek o dofinansowania zadania w 2013 T.) zgłoszony w ramach naboru
przeprowadzonegow ternrinachokreślonychw harmonogramierea|izacjiprogramu' moze
zostaćzmieniony wyłącznlew drodze aneksu, zgłoszonegoprzęz wnioskodawcęw czasie
trwanianaboruuzupetniającego.

3 . Aneks nie spełniawymogow formalnychw szczegolności,
gdy:
a) jest niezgodnyz obowiązującymwzorem aneksu,
b) nie zawieradanychniezbędnychdo identyfikacjiwniosku,ktoregodotyczy,
c) zostałzłoiony po terrniniezakonczeniauzupełniającego
naboruwnioskÓw,
d) wnioskowanadotacjaprzekraczamaksymalnąkwotę dotacji,
e) udział wnioskowanej dotacji w kosztach realizacji zadania przekracza maksymalny
dopuszczalny udziat,
0

łącznakwota kosztÓw rea|izacji zadaniajest rozna od kwoty określonejwe wniosku,

g) nie zostałpcidpisanyprzez osobyupowazniorre
z ramieniawnioskodawcy.
4 . Aneks nie spełniającywyrnogÓw formalnych jest nieskute;zny i nie powoduje zmtany
wniosku. Komisja zawiadamia wnioskodawcęna piśrnieo nięskuteczności
aneksu' jej
przyczynach i konsekwencjach,a takŻeo braku uprawnieniado wniesienia zastrzeŻeniado
wstępnejuzupełnionejlisty rankingowejwnioskow.

5 . Aneks spełniającywymogi formalnepowodujezmianę wniosku wyłączniew zakresiekwot
wnioskowanejdotacji i wkładuwłasnegooraz ich udziałoww kosztach realtzacjizadania.
6 . Wrriosek zrnieniorry w drodzę aneksu nie podlega ponownej ocenie formalnej ani
merytorycznej.
Wstępna uzupełniona lista rankingowa wnioskÓw obejmuje wszystkie wnioski
ulvzględnione na wstępnej liście rankingowej wnioskow, z wyjątkiem wnioskÓw
wycofanych przez wnioskodawcow, oraz wszystkie wnioski zgtoszone w naborze
uzupełniającymispełniające wyrnogi formalne. Na wstępnej uzupełnionejliście
rankingowej wnioskÓw uwzględnia się zmiany wynikające z aneksÓw do wnioskow. Na
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wstępnej uzupełnionejliście rankingowej wnioskÓw nie uwzględnia się zmiany oceny
wniosku w wyniku rozpatrzenla zastrzęienta.
8 . Kornisja sporządza uzupełniony arkusz oceny merytorycznej wszystkich wnioskÓw.
W uzupełnionymarkuszu oceny merytorycznejwnioskÓw nie uwzględnia się zmiany oceny
wniosku w wyniku rozpattzenia zastrzezęnta.Uzupełniony arkusz oceny merytorycznej
wnioskow podlega ogłoszeniuna stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej
łącznteze wstępnąuzupełnionąlistą rankingowąwnioskow.

9 . Po rozpatrzeniu zastrzeŻendo wstępnej uzupełnionej listy rankingowej' dotyczących
wnioskow zgłoszonyclr w naborze uzupełniającym,komisja ustala ostateczną listę
rankingowąwnioskÓw.

