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lKom6rka wiodqca odpowiada za koordynacjq procesu weryfikacji szczeg6lowej. Dopuszcza
siq przeprowadzenie
czqSci weryfikacji r6wnie2 przez inne ni2 wiodqca kom6rki organizacyjne. Informacje
o oddelegowaniu czqsci
weryfikacji do innej ni2 wiodqca kom6rki organizacyjnej, a tak2e o opiniach lub uzgodnieniach,
na podstawie
kt6rych zostafa podjeta decyzja o wyniku weryfikacji szczeg6lowej powinny zostai zamieszczone
w rubryce,,uwagi,,
znajdujqcej siq pod nazwq wfa6ciwego kfierium weryfikaclr.
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(w tym z Miejscowyr Planem Zagosp. Pzestz.)

Uwagi:

I spelniono

E

nie spelniono

w m.st Warszawie na rok 20,l8

Wystqpowanie technicznej lub technologicznej
mo2liwoSci realizacji projektu

A
[.

I

spelniono

!

nie

-

cz. B

spelniono

!

nie dotyczy

Uwagi:

9.

Akceptacja kosztorysu realizacji projektu
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przyjmuje sig bez uwag
przyjmuje siq z nastgpujqcymi zmianami:
(nale2y wskazac uzasadnienie zmian)

Utaynranie faktycznych kosztovlr realizacji
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realizacji projektu w kolejnych latach

I
!

pzyjmuje sig bez uwag
przyjmuje siq z nastgpujqcymi zmianami:
(nale2y wskazac uzasadnienie zmian)

Sp6jno56 poszczeg6lnych element6w projektu

12.

(w szr:zegolnoSci czy niazwa projektl, a takze
skrocony opis projektu rcddajq istotq projektu i sq

I

pzyjmuje siq bez uwag

!

przyjmuje siq z nastgpujqcymi zmianami:
(nalezy wskazac uzasadnienie zmian)

Spelnienie kryterium ogolnodostgprnoSci

13.

(na podstawie definicji opracowane. pzez Zespoids
budzetu parlycypacyjnego)

I

spetniono

!

nie spelniono

Uwagi:

f !,,

1

.

2.
3.

tnneistotne uwagi dot, weryfikac.ii szczegotowej projektu

Zasady ogolnodostqpnoSci- ,,za1gcia bgdq prowadzone w 50 blokach"
(korespondencja z dn. 17.03.2017 r.)
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