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KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO 
 

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA NABÓR:……………………………………………………………………… 

NR NABORU:……………………………………………………………………………………………………… 

DATA WPŁYWU WNIOSKU: …………………………………………………………………………………… 

NUMER KANCELARYJNY WNIOSKU:.................................................................................……………. 

TYTUŁ PROJEKTU:……………………………………………………………………………………………… 

SUMA KONTROLNA WNIOSKU:........................................................................................…………….. 

NAZWA WNIOSKODAWCY:…………………………………………………………………………………… 

WYNIK OCENY:…………………………………………………………………………………………………. 

OCENIAJĄCY:…………………………………………………………………………………………………… 

 

A. 
KRYTERIA WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ1  

(każdorazowo zaznaczyć właściwe znakiem „X”) 
TAK NIE 

NIE 
DOTYCZY 

UZASADNIENIE 

1 

Kwalifikowalność wnioskodawcy i partnerów (jeśli dotyczy): 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy: 

1. Wnioskodawca znajduje się w katalogu typów Beneficjentów w SzOOP dla danego działania / poddziałania / typu 
projektu, 

2. Wnioskodawca i partnerzy (jeśli dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie, tj. w odniesieniu 
do wnioskodawcy i partnerów nie  zachodzą przesłanki określone w:  

a) art. 207 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.),  

b) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r., poz. 769), 

c) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dn. 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione 
pod groźbą kary (j.t. Dz.U.z 2016 r. poz. 1541). 

 
Ocena pkt 2 odbywa się w oparciu o oświadczenia przedstawione przez Wnioskodawcę. 

□ □ □ 

 

                                                           
1 Kryteria obligatoryjne, indywidualne.  
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Kwalifikowalność projektu: 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy: 

1. projekt wpisuje się w typy projektów wskazane dla danego działania / poddziałania, zgodnie z SzOOP i regulaminem naboru, 
2. Wnioskodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę oddział czy inną 

prawnie dozwoloną formę organizacyjną podmiotu) na terenie województwa małopolskiego z możliwością udostępnienia 
pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewnia uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą 
projektu, 

3. projekt jest zgodny z przepisami art. 65 ust. 6 i art. 125 ust. 3 lit. e) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1303/2013 z dn. 17 grudnia 2013 r. tj. Wnioskodawca złożył oświadczenie, że: 

 projekt nie został zakończony w rozumieniu art. 65 ust. 6,  

 nie rozpoczął realizacji projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie albo że realizując projekt przed dniem 
złożenia wniosku, przestrzegał obowiązujących przepisów prawa dotyczących danej operacji (art. 125 ust. 3 lit. e), 

 projekt nie obejmuje przedsięwzięć będących częścią operacji, które zostały objęte lub powinny były zostać objęte 
procedurą odzyskiwania zgodnie z art. 71 (trwałość operacji) w następstwie przeniesienia działalności produkcyjnej poza 
obszar objęty programem, 

4. projekt (lub jego część) nie otrzymał dofinansowania z innych środków, 
5. okres realizacji projektu jest zgodny z wymaganiami określonymi w regulaminie naboru, 
6. grupa docelowa jest zgodna z zapisami SzOOP RPO WM oraz wytycznymi ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego 

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz regulaminem naboru.  
 

Ocena pkt 2, 3 i 4 odbywa się w oparciu o oświadczenia przedstawione przez Wnioskodawcę. 

□ □ □ 
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Efektywność zatrudnieniowa w projekcie  

W ramach kryterium ocenie podlega czy projekt zakłada minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej dla:  

a) osób w wieku 50 lat i więcej,  osób o niskich kwalifikacjach, osób długotrwale bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami, 
kobiet – na poziomie co najmniej 42%, 

b) na warunkach określonych w SZOOP bezrobotnych mężczyzn, którzy nie zostali zakwalifikowani do żadnej z w/w grup – na 
poziomie co najmniej – 52%. 

□ □ □ 

 

4 

Minimalny wskaźnik rezultatu bezpośredniego dotyczącego zatrudnienia (WLWK) 

W ramach kryterium ocenie podlega czy projekt zakłada minimalny poziom wskaźnika rezultatu bezpośredniego „Liczba osób 
pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu” - na poziomie co najmniej 45%. 

□ □ □ 

 

5 

Minimalny wskaźnik rezultatu bezpośredniego dotyczącego uzyskania kwalifikacji (WLWK) 

W ramach kryterium ocenie podlega czy projekt zakłada minimalny poziom wskaźnika rezultatu bezpośredniego „Liczba osób, 
które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu” – na poziomie co najmniej 31%.  

Spełnienie kryterium jest badane w odniesieniu do grupy docelowej objętej w projekcie wsparciem o charakterze szkoleniowym 
(z wyłączeniem szkoleń przygotowujących do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej) określonej we wniosku 
o dofinansowanie. 
 

□ □ □ 
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Projekt skierowany do osób z niepełnosprawnościami 

W ramach kryterium ocenie podlega czy projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami w proporcji co najmniej takiej 
samej, jak proporcja zarejestrowanych bezrobotnych niepełnosprawnych w wieku 30 lat i więcej zakwalifikowanych do I lub II 
profilu pomocy w stosunku do ogółu zarejestrowanych bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej zakwalifikowanych do I lub II profilu 
pomocy (wg stanu na koniec listopada 2017).  

Spełnienie kryterium jest badane w odniesieniu do pierwotnej wielkości grupy docelowej określonej we wniosku o dofinansowanie 
przyjętym do realizacji w oparciu o kwoty Funduszu Pracy przyznane limitem ostatecznym. 

□ □ □ 
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Projekt skierowany do osób w wieku 50 lat i więcej 

W ramach kryterium ocenie podlega czy projekt skierowany jest do osób w wieku 50 lat i więcej w proporcji co najmniej takiej 
samej, jak proporcja zarejestrowanych bezrobotnych w wieku 50 lat i więcej zakwalifikowanych do I lub II profilu pomocy 
w stosunku do ogółu zarejestrowanych bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej zakwalifikowanych do I lub II profilu pomocy (wg stanu 
na koniec listopada 2017). 

Spełnienie kryterium jest badane w odniesieniu do pierwotnej wielkości grupy docelowej określonej we wniosku o dofinansowanie 
przyjętym do realizacji w oparciu o kwoty Funduszu Pracy przyznane limitem ostatecznym. 

□ □ □ 
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Projekt skierowany do osób długotrwale bezrobotnych 

W ramach kryterium ocenie podlega czy projekt skierowany jest do osób długotrwale bezrobotnych w proporcji co najmniej takiej 
samej, jak proporcja zarejestrowanych długotrwale bezrobotnych (tj. bezrobotnych nieprzerwanie przez okres ponad 12 m-cy) 
w wieku 30 lat i więcej zakwalifikowanych do I lub II profilu pomocy w stosunku do ogółu zarejestrowanych bezrobotnych w wieku 
30 lat i więcej zakwalifikowanych do I lub II profilu pomocy (wg stanu na koniec listopada 2017). 
 
Spełnienie kryterium jest badane w odniesieniu do pierwotnej wielkości grupy docelowej określonej we wniosku o dofinansowanie 
przyjętym do realizacji w oparciu o kwoty Funduszu Pracy przyznane limitem ostatecznym. 

□ □ □ 

 

9 

Efektywność kosztowa w projekcie 

W ramach kryterium ocenie podlega czy średni koszt przypadający na 1 uczestnika projektu wynosi maksymalnie 13 000 zł. 
Limit, o którym mowa powyżej, może być przekroczony, o ile spełnione są łącznie następujące warunki: 
1) Wnioskodawca zaplanował we wniosku o dofinansowanie uczestnictwo osób z niepełnosprawnościami 

2) We wniosku o dofinansowanie przedstawiono wyczerpujące uzasadnienie dla konieczności poniesienia określonych wydatków 

powyżej ww. limitu, w szczególności co do ich wysokości i celowości. 

Limit określony w kryterium może być przekroczony na etapie realizacji projektu w przypadku konieczności zastosowania 

mechanizmu racjonalnych usprawnień zgodnie wytycznymi ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego tj. Wytycznymi 

w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady 

równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.. 

□ □ □  

C. DECYZJA W SPRAWIE POPRAWNOŚCI WNIOSKU TAK NIE UZASADNIENIE 

Czy wniosek spełnia wszystkie ogólne kryteria formalne i może zostać przekazany do oceny merytorycznej? □ □  

 

Sporządzone przez:  Zatwierdzone przez: 

Imię i nazwisko oceniającego: Przewodniczący KOPP: 

Data: Data: 

Podpis oceniającego: Podpis  


