Zalijcznik Nr 2 do Regulaminu
Lista sprawdzajijca do Wniosku o dofinansowanie zadan w ramach programu
wieloletniego pn.
,,Narodowy program przebudowy drog lokalnych - Etap II Bezpieczenstwo Dostepnosc - Rozwoj"

A. DANE PROJEKTU
Numer ewidencyjny projektu
Wnioskodawca
Wspolwnioskodawca
Tytul

B. WERYFIKACJA FORMALNA
Lp.

KRYTERIA FORMALNE

1

Wniosek zlozony w terminie

2

Wniosek zlozony na wymaganym
formularzu wniosku

3

Wniosek zawiera wszystkie
wymagane dane

4

Kompletnosc zlozonych
zalacznikovv:
1)
Zgloszenie/pozwolenie na
budow^/zezwolenie na
realizacj^ inwestycji drogowej
2)
Umowa(y) o partnerstwie w
realizacji przedsi^wzi^cia
3)
Porozumienie i uchwaiy w
sprawie przekazania
zarza^dzania droga^
4)
Mapa sytuacyjno-pogla^dowa
obrazuja^ca lokalizacj§
odcinkow drog obj^tych
zadaniem na tie sieci drog
lokalnych

5

Prawidlowosc zlozonych
zal^cznikow:
1)
Zakres
zgloszenia/pozwolenia/zezwol
enia na budowe^ zgodny z
wnioskiem

TAK

NIE

N/D

Uwagi

2)

3)

4)

Czy umowa(y) o partnerstwie
w realizacji przedsi^wzi^cia
okresla kwoty udzialow
finansowych partnera(ow)?
Czy porozumienie i uchwafy
w sprawie przekazania
zarza_dzania droga^ dotycza^
drogi objgtej wnioskiem?
Czy mapa sytuacyjnopoglajlowa obrazujajca
lokalizacje odcinkow drog
objetych zadaniem na tie sieci
drog lokalnych jest czytelna i
dotyczy drog objetych
wnioskiem?

Zadanie ma bye realizowane i
zakonczone w roku, na ktory
udzielona bedzie dotacja
Zadanie polega na przebudowie,
budowie iub remoncie drogi
Wniosek obejmuje odcinek drogi
publicznej zaliczonej do kategorii
drog powiatowych Iub drog
gminnych, w rozumieniu ustawy z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19,
poz. 115, z pozn. zm.).
Zadanie obejmuje odcinek drogi,
ktorq wnioskodawca zarz^dza z
mocy ustawy
10

Zadanie obejmuje odcinek drogi,
ktorij wnioskodawca zarzqdza na
podstawie porozumienia, o ktorym
mowa w art. 19 ust. 4 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. O drogach
publicznych

11

Deklarowany wklad wlasny
obejmuje srodki nie pochodzijce z
budzetu panstwa Iub budzetu Unii
Europejskiej

12

Wnioskowana kwota nie przekracza
kwoty 1 mln zl w 2012 r.
(3 mln zt w latach 2013-2015)

13

Wnioskowana dotacja nie
przekracza 30% kosztow realizacji
zadania

14

Czy Wnioskodawca spetnil wymogi,
wynikajace z obowi^zujacych
przepisow prawa ? (na podstawie
informacji zawartych w pkt 12
wniosku)

15

Wniosek zostal podpisany przez
osoby upowaznione z ramienia
wnioskodawcy

16

Wszystkie dane s^ wpisane
czytelnym pismem

Wniosek formalnie poprawny

Data weryfikacji

TAK NIE

Osoba weryfikujajca

Wnioski i uwagi Komisji:

Przewodniczacy Komisji

(data i podpis)

