
Załącznik nr 6 
do Informacja o naborze projektu pozakonkursowego 
- Kryteria formalne i merytoryczne wyboru podmiotu wdrażającego 
fundusz funduszy oraz realizowanego przez niego projektu w ramach  
Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP 
 

 

KRYTERIA WYBORU PODMIOTU WDRAŻAJĄCEGO FUNDUSZ FUNDUSZY ORAZ REALIZOWANEGO PRZEZ NIEGO PROJEKTU  

DZIAŁANIE 3.7 WZROST KONKURENCYJNOŚCI MŚP 

(TRYB POZAKONKURSOWY) 

I. OCENA FORMALNA 

A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU
1
 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium
2
 Opis znaczenia kryterium 

1.  Wnioskodawca posiada odpowiednie uprawnienia 
do pełnienia funkcji podmiotu wdrażającego 
instrumenty finansowe, zgodnie z właściwymi 
przepisami na poziomie unijnym i krajowym  

Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia 
kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości 
logicznych „TAK”, „NIE”. 
W ramach kryterium ocenie podlega: 
a) czy spełnione są odpowiednie wymogi 

wynikające z treści art. 7 ust. 1 lit a 
Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 
480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. 

b) czy Wnioskodawca jest podmiotem działającym 
z dbałością o jakość zawodową, skutecznością, 
przejrzystością i starannością, których oczekuje 
się ze strony doświadczonego podmiotu 
zawodowo zajmującego się wdrażaniem 
instrumentów finansowych w myśl art. 6 
Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 
480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.  

c) czy Wnioskodawca spełnia wymogi, warunki i 
przesłanki niezbędne do powierzenia mu funkcji 
podmiotu wdrażającego określone instrumenty 
finansowe w trybie zgodnym z właściwymi 

Kryterium obligatoryjne – 
spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 
Kryterium jest zdefiniowane 
poprzez zestaw pytań 
pomocniczych (cząstkowych). 
Kryterium uznaje się za 
spełnione, jeżeli odpowiedź na 
wszystkie cząstkowe pytania 
będzie pozytywna. 

 

                                                 
1
  Kryteria indywidualne – weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 

2
  Informacja o zasadach oceny kryterium. 
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przepisami unijnymi i krajowymi, mającymi 
zastosowanie wytycznymi oraz dokumentami 
programowymi, w szczególności Szczegółowym 
Opisem Osi Priorytetowych RPO WL 2014-2020 
(SZOOP). 

2.  Wnioskodawca oraz osoby uprawnione do jego 
reprezentowania nie podlegają wykluczeniu z 
możliwości dostępu do środków publicznych na 
podstawie przepisów prawa  

Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia 
kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości 
logicznych „TAK”, „NIE”. 
Ocena kryterium polega na weryfikacji: 
a) czy Wnioskodawca oraz osoby uprawnione do 

jego reprezentacji nie podlegają wykluczeniu z 
możliwości dostępu do środków publicznych 
zgodnie z zapisami ustawy o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) 
oraz innych przepisów unijnych i krajowych. 

b) czy Wnioskodawca nie jest ustanowiony i nie 
utrzymuje relacji biznesowych z podmiotami 
istniejącymi na terytoriach, których władze nie 
współpracują z Unią Europejską w odniesieniu 
do stosowania międzynarodowo uzgodnionych 
norm podatkowych. 
Ocena kryterium polega na weryfikacji czy 
spełnione są odpowiednie wymogi wynikające z 
treści art. 38 ust. 4 akapit 2 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 

Członkowie ZOPP dokonują weryfikacji kryterium na 
podstawie oświadczenia wnioskodawcy. 

Kryterium obligatoryjne – 
spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania 
dofinansowania (jeśli dotyczy). 
Kryterium jest zdefiniowane 
poprzez zestaw pytań 
pomocniczych (cząstkowych). 
Kryterium uznaje się za 
spełnione, jeżeli odpowiedź na 
wszystkie cząstkowe pytania 
będzie pozytywna. 
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B. KRYTERIA FORMALNE POPRAWNOŚCI 

W trakcie oceny kryteriów wnioskodawca może zostać poproszony o uzupełnienie, poprawę i wyjaśnienie 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1.  Wnioskodawca zakłada kwalifikowalność 

wydatków w ramach projektu zgodnie z właściwymi 

przepisami  

Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium 
będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych 
„TAK”, „NIE”. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zapisów we wniosku o dofinansowanie. 

W ramach kryterium ocenie podlega: 

a) czy okres realizacji projektu przedstawiony we 
wniosku nie rozpoczyna się wcześniej niż dzień 
rozpoczęcia kwalifikowalności (tj. dla projektów 
nieobjętych pomocą publiczną – 1 stycznia 
2014 r.) oraz nie wykracza poza końcową datę 
kwalifikowalności wydatków 

b) czy Wnioskodawca zakłada w ramach realizacji 
projektu ponoszenie wydatków, które będą 
stanowiły wydatki kwalifikowalne zgodnie z art. 
42 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r. 

Kryterium obligatoryjne – 
spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

Kryterium jest zdefiniowane 
poprzez zestaw pytań 
pomocniczych (cząstkowych). 
Kryterium uznaje się za 
spełnione, jeżeli odpowiedź 
na wszystkie cząstkowe 
pytania będzie pozytywna. 

W ramach kryterium istnieje 
możliwość jednokrotnej 
poprawy. 

2.  Wartość projektu została określona prawidłowo 

 

Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium 
będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych 
„TAK”, „NIE”.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zapisów we wniosku o dofinansowanie.  

W ramach kryterium ocenie podlega: 

a) czy wartość projektu Wnioskodawcy i kwota 
alokacji UE na instrumenty finansowe zostały 
określone zgodnie z dokumentami 

Kryterium obligatoryjne – 
spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania 
dofinansowania.  

Kryterium jest zdefiniowane 
poprzez zestaw pytań 
pomocniczych (cząstkowych). 
Kryterium uznaje się za 
spełnione, jeżeli odpowiedź 
na wszystkie cząstkowe 
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programowymi (RPO WL 2014-2020, SZOOP). 

b) czy Wnioskodawca określił źródła pozyskiwania 
wkładu krajowego (składającego się z wkładów 
publicznych lub wkładów prywatnych) zgodnie z 
art. 38 ust. 9 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 
17 grudnia 2013 r. oraz czy jego poziom jest 
zgodny z wymogami RPO WL 2014-2020 

pytania będzie pozytywna. 

W ramach kryterium istnieje 
możliwość jednokrotnej 
poprawy.  

 

3.  Informacje zawarte we wniosku i załącznikach są 

poprawne i spójne 

 

Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium 
będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych 
„TAK”, „NIE”.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
wniosku o dofinansowanie i załączników. W ramach 
kryterium weryfikowana jest poprawność sporządzenia 
oraz wypełnienia wniosku o dofinansowanie oraz 
załączników, przygotowywanych na formularzach 
udostępnionych przez LAWP zgodnie z właściwymi 
instrukcjami oraz zgodność pozostałych załączników z 
wymogami określonymi w Instrukcji wypełniania 
załączników do wniosku o dofinansowanie. Ponadto 
weryfikowana jest spójność zapisów zawartych we 
wniosku o dofinansowanie oraz w załącznikach.  

Kryterium obligatoryjne – 
spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania 
dofinansowania.  

Kryterium uznaje się za 
spełnione, jeżeli odpowiedź 
na pytanie będzie pozytywna. 

W ramach kryterium istnieje 
możliwość jednokrotnej 
poprawy.  
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II. OCENA MERYTORYCZNA  

C. KRYTERIA TECHNICZNE 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1.  Zgodność z zasadami pomocy 
publicznej 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu 
wartości logicznych „TAK”, „NIE”. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: czy projekt 
jest zgodny z właściwymi przepisami prawa unijnego i 
krajowego dotyczącymi zasad udzielania pomocy, z 
zastrzeżeniem, że taka pomoc nie występuje na poziomie 
Wnioskodawcy. 

 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania.  

W ramach kryterium istnieje możliwość 
jednokrotnej poprawy. Wnioskodawca 
zostanie wezwany do złożenia stosownych 
wyjaśnień i ewentualnego skorygowania 
zapisów, jedynie w przypadku, gdy 
informacje zawarte w opisie projektu są 
niejednoznaczne. 

2.  Zgodność projektu z politykami 
horyzontalnymi UE (polityka 
zrównoważonego rozwoju, równości 
szans i niedyskryminacja, równość 
szans kobiet i mężczyzn) 

Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium 
będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, 
„NIE”.   
W ramach kryterium ocenie podlega zgodność zapisów z 
załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r.  Negatywny wpływ przedsięwzięcia na polityki 
horyzontalne wyklucza Wnioskodawcę z możliwości 
otrzymania dofinansowania. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania.  

W ramach kryterium istnieje możliwość 
jednokrotnej poprawy. Wnioskodawca 
zostanie wezwany do złożenia stosownych 
wyjaśnień i ewentualnego skorygowania 
zapisów, jedynie w przypadku, gdy 
informacje zawarte w opisie projektu są 
niejednoznaczne. 

 

3.  Zgodność projektu z obowiązującymi 
aktami prawnymi na poziomie 
unijnym i krajowym, mającymi 
zastosowanie do projektu 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu 
wartości logicznych „TAK”, „NIE”. 

Czy projekt Wnioskodawcy odpowiada wymogom 
określonym w regulacjach właściwych dla projektów 
obejmujących wdrażanie instrumentów finansowych, ze 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania.  

W ramach kryterium istnieje możliwość 
jednokrotnej poprawy. Wnioskodawca 
zostanie wezwany do złożenia stosownych 
wyjaśnień i ewentualnego skorygowania 
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środków EFRR, w tym w szczególności wynikającym z 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., Rozporządzenia 
delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 
2014 r. oraz ustawy o zasadach realizacji programów w 
zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 217). 

zapisów, jedynie w przypadku, gdy 
informacje zawarte w opisie projektu są 
niejednoznaczne. 

 

4.  Zgodność projektu z dokumentami 
strategicznymi, w tym ze Strategią 
Inwestycyjną wdrażania 
instrumentów finansowych w ramach 
RPO WL 2014-2020 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu 
wartości logicznych „TAK”, „NIE”. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

a) Czy projekt wpisuje się w założenia Regionalnej 
Strategia Innowacji Województwa Lubelskiego do 
2020 r., RPO WL 2014-2020 i SZOOP oraz ma wpływ 
na osiągniecie celów i rezultatów   RPO WL 2014-2020, 
w tym odpowiedniego Działania? 

b) Czy wnioskodawca zadeklarował przyjęcie modelu 
organizacji i wdrażania instrumentu finansowego 
zgodnego ze Strategią Inwestycyjną wdrażania 
instrumentów finansowych w ramach RPO WL 2014-
2020? 

c) Czy wnioskodawca zadeklarował wdrożenie produktów 
finansowych na rzecz ostatecznych odbiorców na 
zasadach i warunkach określonych w Strategii 
Inwestycyjnej wdrażania instrumentów finansowych w 
ramach RPO WL 2014-2020 oraz zapewnienie 
odpowiedniej polityki cenowej produktów na rzecz 
ostatecznych odbiorców (zgodnie z treścią art. 7 ust. 2 
lit. c Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 
480/2014 z dn. 3 marca 2014 r.)? 

d) Czy wnioskodawca zadeklarował osiągniecie 
wskaźników zapisanych w Strategii Inwestycyjnej 
wdrażania instrumentów finansowych w ramach RPO 
WL 2014-2020? 

e) Czy wnioskodawca zadeklarował odpowiednie działania 
monitoringowe i ewaluacyjne z zakresu realizacji 
Strategii Inwestycyjnej wdrażania instrumentów 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

Kryterium jest zdefiniowane poprzez zestaw 
pytań pomocniczych (cząstkowych). 
Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli 
odpowiedź na wszystkie cząstkowe pytania 
będzie pozytywna. 

W ramach kryterium istnieje możliwość 
jednokrotnej poprawy. Wnioskodawca 
zostanie wezwany do złożenia stosownych 
wyjaśnień i ewentualnego skorygowania 
zapisów, w przypadku, gdy opis projektu 
uniemożliwia jednoznaczne określenie 
celów projektu i/lub jest niezgodny ze 
wskazanymi wartościami wskaźników.  
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finansowych w ramach RPO WL 2014-2020?? 

5.  Wykonalność techniczna i 
organizacyjna projektu 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu 
wartości logicznych „TAK”, „NIE”. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

a) Czy wnioskodawca wykazuje odpowiednią 
zdolność operacyjną do wdrażania projektu, w tym 
posiada właściwą strukturę organizacyjną do 
pełnienia funkcji podmiotu wdrażającego określony 
instrument finansowy i odpowiednie zaplecze 
techniczne (zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 lit. c i ust. 
2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 
480/2014 z dn. 3 marca 2014 r.)? 

b) Czy wnioskodawca posiada ramy zarządzania 
umożliwiające mu prawidłowe wypełnianie zadań 
podmiotu wdrażającego określony instrument 
finansowy i zapewnienie dla Instytucji 
Zarządzającej niezbędnej wiarygodności 
(uwzględniające adekwatne procedury w zakresie 
instrumentu finansowego dotyczące planowania, 
ustanawiania, komunikacji, monitoringu, 
zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznych) 
(zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 
delegowanego  Komisji (UE) nr 480/2014 z dn. 3 
marca 2014 r.)? 

c) Czy wnioskodawca posiada system wewnętrznej 
kontroli, który działa w sposób sprawny i skuteczny 
oraz umożliwia Wnioskodawcy przestrzeganie 
odpowiednich procedur w zakresie ryzyka (zgodnie 
z treścią art. 7 ust. 1 lit. d Rozporządzenia 
delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dn. 3 
marca 2014 r.)? 

d) Czy wnioskodawca wykorzystuje system księgowy 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

Kryterium jest zdefiniowane poprzez zestaw 
pytań pomocniczych (cząstkowych). 
Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli 
odpowiedź na wszystkie cząstkowe pytania 
będzie pozytywna. 

W ramach kryterium istnieje możliwość 
jednokrotnej poprawy. Wnioskodawca 
zostanie wezwany do złożenia stosownych 
wyjaśnień i ewentualnego skorygowania 
zapisów, jedynie w przypadku, gdy 
informacje zawarte w opisie projektu są 
niejednoznaczne. 
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zapewniający rzetelne, kompletne i wiarygodne 
informacje w odpowiednim czasie (zgodnie z 
treścią art.7 ust. 1 lit. e Rozporządzenia 
delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dn. 3 
marca 2014 r.)? 

e) Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji 
podobnych projektów i pełnieniu podobnych funkcji, 
a także wiedzę na temat rynków finansowych i 
przygotowanie do oceny biznesplanów składanych 
przez potencjalnych pośredników finansowych 
(zgodnie z treścią art. 7 ust. 2 Rozporządzenia 
delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dn. 3 
marca 2014 r.) 

f) Wnioskodawca dysponuje zespołem o 
odpowiedniej wiedzy, doświadczeniu i 
kwalifikacjach do pełnienia funkcji podmiotu 
wdrażającego instrument finansowy dotyczący 
projektu (zgodnie z treścią art. 7 ust. 2 
Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 
480/2014 z dn. 3 marca 2014 r.) 

g) Wnioskodawca wyraża zgodę na poddanie się 
audytowi przeprowadzanemu przez krajowe 
instytucje uprawnione do kontroli i audytu, Komisję 
Europejską i Europejski Trybunał Obrachunkowy 
(zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 
delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dn. 3 
marca 2014 r.) 

6.  Kwalifikowalność geograficzna 
projektu 

Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium 
będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, 
„NIE”. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

a) Wnioskodawca posiada zdolność do aktywnego 
działania w regionie i realizacji projektu w 
województwie lubelskim? 

Ocena kryterium polega na weryfikacji czy 
Wnioskodawca posiada odpowiedni potencjał 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

W ramach kryterium istnieje możliwość 
jednokrotnej poprawy. Wnioskodawca 
zostanie wezwany do złożenia stosownych 
wyjaśnień i ewentualnego skorygowania 
zapisów, jedynie w przypadku, gdy 
informacje zawarte w opisie projektu są 
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instytucjonalny i organizacyjny niezbędny do 
realizacji projektu w zakładanym zakresie na 
terenie województwa lubelskiego, tj. w 
szczególności czy posiada odpowiednie 
przedstawicielstwo w regionie (biura, placówki lub 
oddziały lub zapewni takie przedstawicielstwo na 
potrzeby realizacji projektu. 

niejednoznaczne. 

 

 

7.  Racjonalność, efektywność, 
zasadność ponoszonych wydatków 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu 
wartości logicznych „TAK”, „NIE”. 

Wnioskodawca określając zakres wydatków 
kwalifikowalnych projektu powinien kierować się zasadą 
osiągnięcia najlepszego efektu przy możliwie najniższych 
kosztach.  

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

a) Czy wskazane w projekcie wydatki kwalifikowalne są 
zgodne z celami programu/osi/działania? 

b) Czy wskazane w projekcie wydatki kwalifikowalne są 
racjonalne i efektywne ekonomicznie? Przez 
„racjonalne” należy rozumieć, iż koszty nie mogą być 
zawyżone w odniesieniu do średnich cen rynkowych, 
natomiast efektywność ekonomiczna określona jest 
poprzez relację wartości uzyskanych efektów do 
nakładów użytych do ich uzyskania. 

c) Czy zaproponowany mechanizm kosztów zarzadzania i 
opłat za wdrażanie instrumentu finansowego jest 
zgodny z art. 42 Rozporządzenia nr 1303/2013 oraz art. 
7 ust. 2 lit b), 12 i 13 Rozporządzenia delegowanego 
Komisji (UE) nr 480/2014 z dn. 3 marca 2014 r. 

d) Czy wszystkie wydatki wskazane jako kwalifikowalne są 
zasadne?  

Przez „zasadne” należy rozumieć, iż wydatki muszą być 
niezbędne do realizacji projektu. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

Kryterium jest zdefiniowane poprzez zestaw 
pytań pomocniczych (cząstkowych). 
Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli 
odpowiedź na wszystkie cząstkowe pytania 
będzie pozytywna. 

W ramach kryterium istnieje możliwość 
jednokrotnej poprawy. Wnioskodawca 
zostanie wezwany do złożenia stosownych 
wyjaśnień i ewentualnego skorygowania 
zapisów, w przypadku, gdy wydatki 
kwalifikowalne są niezgodne z celami 
programu/osi/działania, niezasadne, 
nieracjonalne lub nieefektywne. 
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8.  Dotychczasowa i dodatkowa 
działalność wnioskodawcy 

Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium 
będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, 
„NIE”.   
W ramach kryterium ocenie podlega czy wnioskodawca 
wykazał, że realizacja projektu (wdrażanie instrumentów 
finansowych) nie zastąpi jego dotychczasowej działalności i 
będzie dodatkowa do prowadzonej przez niego działalności 
(zgodnie z treścią art. 7 ust. 2 lit. e Rozporządzenia 
delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dn. 3 marca 
2014 r.) 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

W ramach kryterium istnieje możliwość 
jednokrotnej poprawy. Wnioskodawca 
zostanie wezwany do złożenia stosownych 
wyjaśnień i ewentualnego skorygowania 
zapisów, jedynie w przypadku, gdy 
informacje zawarte w opisie projektu są 
niejednoznaczne. 

9.  Metodyka wyboru pośredników 
finansowych  

Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium 
będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, 
„NIE”.   
W ramach kryterium ocenie podlega czy wnioskodawca 
dysponuje solidną i wiarygodną metodyką identyfikacji i 
oceny pośredników finansowych zgodną z właściwymi 
przepisami, zakładającą wybór pośredników zdolnych do 
aktywnego działania w regionie (zgodnie z treścią art. 7 ust. 
2 lit. a Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 
480/2014 z dn. 3 marca 2014 r.) 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

W ramach kryterium istnieje możliwość 
jednokrotnej poprawy. Wnioskodawca 
zostanie wezwany do złożenia stosownych 
wyjaśnień i ewentualnego skorygowania 
zapisów, jedynie w przypadku, gdy 
informacje zawarte w opisie projektu są 
niejednoznaczne. 

10.  Zapewnienie dodatkowych środków 
na inwestycje 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu 
wartości logicznych „TAK”, „NIE” 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy 
wnioskodawca przedstawił mechanizmy zapewnienia 
współfinansowania na rzecz ostatecznych odbiorców, 
dodatkowego w stosunku do wkładu z programu w ramach 
realizacji projektu (art. 7 ust. 2, lit. d Rozporządzenia 
delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dn. 3 marca 
2014 r.)? 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

W ramach kryterium istnieje możliwość 
jednokrotnej poprawy. Wnioskodawca 
zostanie wezwany do złożenia stosownych 
wyjaśnień i ewentualnego skorygowania 
zapisów, jedynie w przypadku, gdy 
informacje zawarte w opisie projektu są 
niejednoznaczne. 

11.  
Zapewnienie zgodności interesów  

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu 
wartości logicznych „TAK”, „NIE”, „NIE DOTYCZY”. 

W sytuacji przeznaczenia przez Wnioskodawcę własnych 
środków finansowych na wdrażanie instrumentów 

Kryterium obligatoryjne – jeśli dotyczy, 
spełnienie kryterium jest niezbędne do 
przyznania dofinansowania.  

W ramach kryterium istnieje możliwość 
jednokrotnej poprawy. Wnioskodawca 
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finansowych lub podział ryzyka w ramach projektu, w 
ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy 
wnioskodawca przedstawił odpowiednie rozwiązania w celu 
zapewnienia zgodności interesów oraz zmniejszenia 
możliwego konfliktu interesów (zgodnie z treścią art. 7 ust. 
2, lit. f Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 
480/2014 z dn. 3 marca 2014 r.) 

zostanie wezwany do złożenia stosownych 
wyjaśnień i ewentualnego skorygowania 
zapisów, jedynie w przypadku, gdy 
informacje zawarte w opisie projektu są 
niejednoznaczne. 
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D. KRYTERIA FINANSOWO-EKONOMICZNE 

W trakcie oceny kryterium wnioskodawca może zostać poproszony o uzupełnienie, poprawę i wyjaśnienie 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1.  Zdolność ekonomiczna i finansowa 

 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu 
wartości logicznych „TAK”, „NIE”. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

a) Czy wnioskodawca wykazuje odpowiedni potencjał 
finansowy do pełnienia funkcji podmiotu 
wdrażającego określony instrument finansowy? 

Ocena kryterium polega na weryfikacji czy 
spełnione są odpowiednie wymogi wynikające z 
treści art. 7 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 
delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 
marca 2014 r. 

b) Czy wnioskodawca wykazał, że posiada 
odpowiednią stabilność ekonomiczną do pełnienia 
funkcji podmiotu wdrażającego instrument 
finansowy? 

Ocena kryterium polega na weryfikacji czy 
spełnione są odpowiednie wymogi wynikające z 
treści art. 7 ust. 1 lit. b, art. 7 ust. 2 Rozporządzenia 
delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 
marca 2014 r. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium 
jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 
Kryterium jest zdefiniowane poprzez zestaw 
pytań pomocniczych (cząstkowych). 
 Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli 
odpowiedź na wszystkie cząstkowe pytania 
będzie pozytywna. 
W ramach kryterium istnieje możliwość 
jednokrotnej poprawy. Wnioskodawca zostanie 
wezwany do złożenia stosownych wyjaśnień i 
ewentualnego skorygowania zapisów, jedynie w 
przypadku, gdy informacje zawarte w opisie 
projektu są niejednoznaczne. 

 


