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OŚ PRIORYTETOWA 1. INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA 
 
Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski 

 

ETAP I  

1. Ocena formalna 
 

Lp. Nazwa kryterium 

OPIS ZNACZENIA KRYTERIUM (np. informacja 
o tym, czy spełnienie danego kryterium jest 

konieczne do przyznania dofinansowania, czy 
spełnienie danego kryterium jest 

stopniowalne, jaką wagę w ostatecznej ocenie 
ma ocena danego kryterium) 

DEFINICJA (tj. przede wszystkim zasady jego oceny) 

1 

Wniosek złożono w 
odpowiedzi na 
właściwe ogłoszenie o 
konkursie, w terminie 
określonym w 
ogłoszeniu.  

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. Brak 
możliwości korekty. 

Ocena kryterium polega na weryfikacji czy Wnioskodawca spełnia wszystkie 
zapisy zawarte w ogłoszeniu o konkursie (tj. m.in. termin, miejsce i forma 
składania wniosków o dofinansowanie projektu, typ projektu podlegający 
dofinansowaniu; zgodnie ze Szczegółowym opisem osi priorytetowych 
programu operacyjnego). 

2 
Wnioskodawca złożył 
w danym konkursie 
jeden projekt 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. Brak 
możliwości korekty. 

Jeżeli w zapisach dokumentacji konkursowej wskazano, iż w ramach danego 
konkursu Wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden projekt, to 
przekroczenie tej liczby wyklucza Wnioskodawcę z dalszej oceny formalnej 
wniosku i uniemożliwia otrzymanie dofinansowania. 

3 

Zgodność założeń 
projektu z wymogami 
zawartymi w 
Uszczegółowieniu i 
dokumentacji 
konkursowej  

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty. 

Weryfikacji podlega zgodność zapisów przedstawionych we wniosku o 
dofinansowanie z zapisami dokumentacji konkursowej (w tym z zapisami Linii 
demarkacyjnej i art. 65 ust. 6 rozporządzenia ogólnego) oraz ze 
Szczegółowym opisem osi priorytetowych programu operacyjnego. 
Weryfikacji podlega m.in. rodzaj projektu, maksymalna/minimalna wartość 
projektu, dzień rozpoczęcia kwalifikowalności, cele projektu, spełnienie 
regulacji zawartych w Informacjach dodatkowych w Szczegółowym opisie osi 
priorytetowych programu operacyjnego. 

4 

Wnioskodawca jest 
uprawniony do 
ubiegania się o 
wsparcie w ramach 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. Brak 

Weryfikacji podlega: typ Beneficjenta wskazany w Szczegółowym opisie osi 
priorytetowych programu operacyjnego, a dotyczący danej osi priorytetowej/ 
działania/poddziałania. Weryfikacja następuje na podstawie dokumentów 
rejestrowych Wnioskodawcy (np. KRS, REGON, CEIDG). Ponadto w ramach 
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konkursu możliwości korekty. przedmiotowego kryterium sprawdzeniu podlega czy Wnioskodawca nie jest 
podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania dofinansowania na 
podstawie odrębnych przepisów wymienionych m.in. w Wytycznych w 
zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 Ministerstwa 
Infrastruktury i Rozwoju. W sytuacji gdy Wnioskodawcą jest przedsiębiorca 
dodatkowo weryfikowany jest jego status.  

5 

Wnioskodawca nie 
podlega wykluczeniu z 
ubiegania się o 
dofinansowanie na 
podstawie ustawy o 
finansach publicznych 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. Brak 
możliwości korekty. 

Weryfikacja Wnioskodawcy zgodnie z zapisami ustawy o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.). 

6 
Projekt nie dotyczy 
sektorów wyłączonych 
ze wsparcia WRPO 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Uwaga: Możliwość skorygowania błędnie 
podanego kodu PKD oraz wyjaśnienia wątpliwej 
sytuacji w przypadku gdy wskazany przez 
Wnioskodawcę kod PKD nie rozstrzyga 
jednoznacznie o występowaniu działalności 
wykluczonej w ramach WRPO. 

Weryfikacji podlega rodzaj prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności 
gospodarczej na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności. Projekty z 
sektorów wyłączonych ze wsparcia WRPO wykluczone są z możliwości 
otrzymania dofinansowania. 

7 

Wnioskodawca ma 
siedzibę i/lub prowadzi 
/ będzie prowadził 
działalność na 
terytorium 
Województwa 
Wielkopolskiego. 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. Brak 
możliwości korekty.  

Projekty są skierowane do Wnioskodawców, którzy mają siedzibę i/lub 
prowadzą lub będą prowadzić działalność na terytorium województwa 
wielkopolskiego (weryfikacji dokonuje się na podstawie zapisów w 
dokumentach rejestrowych/ statutowych stanowiących załączniki 
obligatoryjne do wniosku, w przypadku Wnioskodawców, którzy 
zadeklarowali prowadzenie działalności na terenie województwa 
wielkopolskiego na podstawie oświadczenia z deklaracją dostarczeniem 
właściwych dokumentów rejestrowych/statutowych przed podpisaniem 
umowy). Uwaga: W przypadku złożenia wniosku o dofinansowanie w okresie 
zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę 
lub nieprowadzenia przez niego w ogóle działalności gospodarczej Projekt 
otrzymuje negatywną oceną formalną. 

8 

Projekt jest 
realizowany na terenie 
Województwa 
Wielkopolskiego. 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. Brak 
możliwości korekty. 

Wnioskodawca jest zobligowany do realizacji projektu na terenie 
województwa wielkopolskiego. Weryfikacji podlega obszar realizacji projektu 
wskazany we wniosku o dofinansowanie  
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9 
Projekt spełnia 
przesłanki inwestycji 
początkowej. 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. Brak 
możliwości korekty. 

Wsparcia nie uzyskują projekty, które nie spełniają przesłanek wynikających 
z definicji zawartej w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 
czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (DZ. U. UE L 187 z 
26.06.2014). 

10 
Zgodność okresu 
realizacji z okresem 
programowym  

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty. 

Weryfikacji podlega okres realizacji projektu przedstawiony we wniosku o 
dofinansowanie (czy nie wykracza on poza ramy wynikające z zapisów 
dokumentacji konkursowej). Projekty nieobjęte pomocą publiczną - dzień 
rozpoczęcia kwalifikowalności - okres realizacji nie wcześniej niż 1 stycznia 
2014r. Końcową datą kwalifikowalności wydatków jest 31 grudnia 2023 r.  
W stosunku do projektów objętych zasadami pomocy publicznej termin 
rozpoczęcia kwalifikowalności powinien być zgodny z obowiązującymi w tym 
zakresie zasadami. 

11 

Wnioskodawca 
zagwarantował 
zachowanie trwałości 
projektu  

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty 

Weryfikacji podlega zgodność dokumentacji projektowej z zapisami art. 71 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 
17 grudnia 2013 r. ws. trwałości operacji. 

12 
Prawidłowa wartość 
projektu 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty  

Weryfikacji podlega zgodność wartości projektu z zapisami dokumentacji 
konkursowej i Szczegółowym opisem osi priorytetowych programu 
operacyjnego. 

13 
Prawidłowo wykonane 
obliczenia we wniosku 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty  

Weryfikacji podlega prawidłowość przeprowadzonych przez wnioskodawcę 
obliczeń matematycznych - zarówno poprawność kwotowa jak i procentowa. 
Obliczenia powinny być przeprowadzone zgodnie z Instrukcją wypełniania 
wniosku o dofinansowanie oraz pozostałą dokumentacją konkursową. 

14 
Prawidłowa 
kwalifikowalność 
kosztów 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty  

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia dofinansowaniem są wyłącznie 
wydatki niezbędne do realizacji projektu i faktycznie poniesione przez 
Wnioskodawcę w okresie realizacji projektu. Sprawdzeniu podlega w 
szczególności, czy: 
1) zakres rzeczowy Projektu spełnia wymogi kwalifikowalności dla danego 
Działania (Wytyczne w sprawie kwalifikowalności...), 
2) wydatki wskazane w Projekcie co do zasady uznać można za 
kwalifikowalne, 
3) wydatki zostały poniesione przez Wnioskodawcę w odpowiednim okresie 
(nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 i nie później niż 31 grudnia 2023 r z 
wyjątkiem projektów objętych zasadami pomocy publicznej i szczegółowych 
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regulacji konkursowych), 
4) Projekt nie został sfinansowany w ramach innego programu pomocowego. 

15 
Właściwy poziom 
dofinansowania 
projektu 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty  

Weryfikacji podlega prawidłowość obliczenia kwoty dofinansowania. Poziom 
dofinansowania musi być zgodny z dokumentacją konkursową, 
Szczegółowym opisem osi priorytetowych programu operacyjnego oraz 
Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie. Wartość dofinansowania z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego należy zaokrąglać w dół do 
dwóch miejsc po przecinku. 

16 

Analiza pomocy 
publicznej - zgodność 
z odpowiednim 
programem 
pomocowym 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty 

Weryfikacji podlega zgodność wnioskowanej pomocy publicznej z właściwymi 
przepisami prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania 
pomocy obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia. 

17 

Prawidłowo 
przygotowane studium 
wykonalności/biznes 
plan (w tym 
prawidłowo wykonane 
obliczenia) 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty. 

Weryfikacji podlega prawidłowość/ kompletność sporządzenia studium 
wykonalności/biznes planu w oparciu o stosowne wytyczne (m.in. brak 
błędów rachunkowych, prawidłowość sporządzenia analiz finansowych, 
właściwe wypełnienie wymaganych pól na aktualnym formularzu) 

18 

Wnioskodawca 
zagwarantował 
zabezpieczenie 
środków na realizację 
projektu ( w przypadku 
Działania 1.5 wskazał 
źródła finansowania 
projektu) 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty. 

Weryfikacji podlega dokument gwarantujący zabezpieczenie kwoty wkładu 
własnego (m.in. prawidłowy cel zabezpieczenia, właściwa kwota 
zabezpieczenia, termin obowiązywania zabezpieczenia), którą dysponuje 
Wnioskodawca. Kwota dotyczy wydatków niekwalifikowalnych projektu oraz 
wydatków kwalifikowalnych, stanowiących różnicę pomiędzy całkowitą 
wartością wydatków kwalifikowalnych, a kwotą dofinansowania. Typy 
dokumentów potwierdzających zabezpieczenie środków na realizację 
projektu są określone w dokumentacji konkursowej.  

19 
 Wskaźniki z listy IZ, 
adekwatne do typu 
projektu  

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty.  

Weryfikacji podlega właściwy dobór przez Wnioskodawcę wskaźników 
zgodnie z Listą wskaźników i ich definicjami podanymi w dokumentacji 
konkursowej. Sposób wypełniania wniosku w zakresie wskaźników produktu i 
rezultatu opisany jest w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie. 
Wybrane wskaźniki muszą odzwierciedlać efekty rzeczowe i wpływ 
przedsięwzięcia na otoczenie społeczno-ekonomiczne.  

20 

Wniosek i załączniki 
są wypełnione zgodnie 
z dokumentacją 
konkursową 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty. 

Weryfikacji podlega zgodność zapisów zamieszczonych w dokumentacji 
projektowej z obowiązującą Wnioskodawcę dokumentacją konkursową, m.in. 
z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie, Wytycznymi do SW, 
Instrukcjami wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie 

21 Kompletność wniosku i Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne Sprawdzeniu podlega czy Wnioskodawca złożył dokumentację projektową 
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załączników dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty. 

zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji konkursowej a w 
szczególności, czy: 
1) wniosek o dofinansowanie, biznes-plan/studium wykonalności oraz 
załączniki obligatoryjne mają wszystkie strony i zamieszczono w nich 
wszystkie wymagane dane 
2) dokumentacja projektowa została przygotowana na aktualnych 
formularzach obowiązujących w danym konkursie, 
3) do wniosku o dofinansowanie załączono wszystkie wymagane załączniki 
aktualne dla danego konkursu, 
4) dokonano potwierdzenia dokumentów za zgodność z oryginałem, 
5) dokumentacja projektowa została złożona w odpowiedniej ilości 
egzemplarzy zgodnie z wymogami danego konkursu, 
6) dokumentacja projektowa w formie elektronicznej została przygotowana na 
właściwym nośniku informatycznym w odpowiednim pliku i możliwe jest 
odczytania danych zawartych na nośniku informatycznym. 

22 

Spójność informacji 
zawartych w 
dokumentacji 
projektowej 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty. 

Weryfikacji podlega spójność zapisów w całej dokumentacji projektowej 
złożonej przez Wnioskodawcę, także w ramach samego formularza wniosku 
o dofinansowanie. 

23 
Właściwa informacja i 
promocja projektu 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty. 

Weryfikacji podlega zgodność zapisów przedstawionych we wniosku o 
dofinansowanie/dokumentacji projektowej z właściwymi Wytycznymi. 

24 

Projekt zakłada 
pozytywny lub 
neutralny wpływ 
inwestycji na polityki 
horyzontalne (polityka 
zrównoważonego 
rozwoju i równości 
szans) oraz obszary 
Natura 2000 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty. 

Weryfikacji 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. 

25 
Zgodność projektu z 
wymogami OOŚ 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty. 

Sprawdzeniu podlega zgodność z wymogami OOŚ obowiązującymi w danym 
Działaniu właściwymi dla danego rodzaju inwestycji 
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2. Ocena merytoryczna 

 

Lp. Nazwa kryterium 
OPIS ZNACZENIA 

KRYTERIUM 
DEFINICJA (tj. przede wszystkim zasady jego oceny) 

1.  Projekt wpisuje się w inteligentne specjalizacje 
regionalne (opisane w Regionalnej Strategii 
Innowacji) 

T/N 
Kryterium dopuszczające 
(spełnienie jest niezbędne 

dla możliwości dalszej 
oceny, zgodnie z kryteriami 

punktowanymi). 
Niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną oceną 
merytoryczną wniosku i 

jego odrzuceniem. 

Ocenie podlegać będzie, czy projekt zakłada inwestycję w obszarze 
inteligentnych specjalizacji regionu. 

2.  Projekty dotyczące pierwszej produkcji muszą 
obejmować wcześniejsze fazy tj. eksperymentalne 
prace rozwojowe/ fazę demonstracji i fazę walidacji. 

T/N/ND 
Kryterium dopuszczające 
(spełnienie jest niezbędne 

dla możliwości dalszej 
oceny, zgodnie z kryteriami 

punktowanymi). 
Niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną oceną 
merytoryczną wniosku i 

jego odrzuceniem. 

Każdy pierwszy projekt produkcyjny musi obejmować etapy poprzedzające 
(etap prac rozwojowych/fazę demonstracji i walidacji). Nie może to być jedynie 
samodzielny projekt składający się wyłącznie z pierwszej fazy produkcji. 

3.  Przedsiębiorstwo dysponuje rzetelnym/ wiarygodnym 
planem w zakresie prac B+R,  będącym warunkiem 
wsparcia prac badawczo-rozwojowych oraz tworzenia 
i rozwoju infrastruktury B+R 

T/N/ND 
Kryterium dopuszczające 
(spełnienie jest niezbędne 

dla możliwości dalszej 
oceny, zgodnie z kryteriami 

punktowanymi). 
Niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną oceną 
merytoryczną wniosku i 

jego odrzuceniem. 

Przedsięwzięcie w zakresie prac badawczo-rozwojowych oraz infrastruktury 
B+R powinno służyć realizacji wskazanych w projekcie badań (konieczne jest 
przedstawienie opisu prac B+R, których realizacji będzie służyła 
dofinansowywana infrastruktura oraz opisu ich zastosowania w gospodarce).  
Ocenie podlegać będzie, czy zaplanowane prace B+R są adekwatne do 
wskazanego celu projektu, realizacji potrzeb innowacyjnych (zniesienia barier 
technologicznych). Weryfikowane będą także zidentyfikowane ryzyka 
związane z pracami B+R. 

26 

Projekt jest zgodny z 
planami, dokumentami 
strategicznymi 
określonymi w 
dokumentacji 
konkursowej 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty 

Weryfikacji podlega zgodność zakresu projektu z zapisami dokumentów, o 
których mowa w Szczegółowym opisie osi priorytetowych programu 
operacyjnego oraz w dokumentacji konkursowej, a których spełnienie jest 
niezbędne w celu otrzymania dofinansowania. Sprawdzeniu podlegało będzie 
także zlokalizowanie inwestycji na obszarze objętym określonym 
dokumentem np. programie rewitalizacji bądź wpływ przedsięwzięcia spoza 
wskazanego obszaru na niego oddziałującego (jeśli dotyczy).  
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4.  Zakup wyników B+R jest możliwy tylko w przypadku 
konieczności przeprowadzenia prac rozwojowych 
uzupełniających/dostosowujących technologie do 
specyfiki przedsiębiorstwa 

T/N/ND 
Kryterium dopuszczające 
(spełnienie jest niezbędne 

dla możliwości dalszej 
oceny, zgodnie z kryteriami 

punktowanymi). 
Niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną oceną 
merytoryczną wniosku i 

jego odrzuceniem. 

Przedsięwzięcie może dotyczyć modelu zakupu technologii B+R, pod 
warunkiem, iż będą w projekcie przeprowadzone prace rozwojowe 
uzupełniające/dostosowujące technologie do specyfiki przedsiębiorstwa w 
celu przygotowania jej do późniejszego wdrożenia. 

5.  Wsparcie dużych przedsiębiorstw możliwe jedynie 
pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów 
dyfuzji działalności B+R+I do polskiej gospodarki. 

T/N/ND 
Kryterium dopuszczające 
(spełnienie jest niezbędne 

dla możliwości dalszej 
oceny, zgodnie z kryteriami 

punktowanymi). 
Niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną oceną 
merytoryczną wniosku i 

jego odrzuceniem. 

Duże przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o dofinansowanie pod warunkiem 
zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji działalności B+R+I do polskiej 
gospodarki. Duże przedsiębiorstwo powinno przedstawić analizę 
wykonalności projektu. 

6.  Trwałość projektu 
- Czy wiarygodność finansowa Beneficjenta umożliwia 
realizację projektu- przedsiębiorstwo powinno 
wykazywać płynność finansową. 
 

T/N 
Kryterium dopuszczające 
(spełnienie jest niezbędne 

dla możliwości dalszej 
oceny, zgodnie z kryteriami 

punktowanymi). 
Niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną oceną 
merytoryczną wniosku i 

jego odrzuceniem. 

W ramach kryterium oceniana będzie trwałość finansowa projektu i zdolność 
instytucjonalna Beneficjenta. Analizie poddane będzie, czy deklarowane 
zasoby finansowe Wnioskodawcy są wystarczające do prawidłowej realizacji 
projektu oraz do zapewnienia stabilności finansowej po zakończeniu jego 
realizacji. Płynność finansowa Beneficjenta powinna być jednocześnie 
zapewniona w okresie ostatnich 3 lat przed złożeniem wniosku. W przypadku 
podmiotów funkcjonujących krócej na rynku płynność finansowa będzie 
weryfikowana w okresie ich całej działalności.   Należy także poddać ocenie 
zdolność instytucjonalną Beneficjenta, sprawdzić, czy posiada on zdolność 
techniczną, gotowość technologiczną i dysponuje kompetentną kadrą B+R 
niezbędną do realizacji prac badawczych i rozwojowych, które będą 
prowadzone w wyniku realizacji projektu. 
Aby uzyskać pozytywną ocenę należy spełnić wszystkie trzy warunki 
wskazane w kryterium. 

- Czy zdolność instytucjonalna Beneficjenta 
gwarantuje sprawną realizację projektu 
(doświadczenie, struktura organizacyjna, zaplecze 
techniczne, kadra zaangażowana w realizację i 
obsługę projektu)? 

T/N 
Kryterium dopuszczające 
(spełnienie jest niezbędne 

dla możliwości dalszej 
oceny, zgodnie z kryteriami 

punktowanymi). 
Niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną oceną 
merytoryczną wniosku i 

jego odrzuceniem. 
- Czy założenia odnośnie finansowania projektu po 
jego zakończeniu są realne i gwarantują stabilność 
finansową projektu przez okres 5 lat (3 lat w 
przypadku MŚP - w odniesieniu do projektów 
dotyczących utrzymania inwestycji lub miejsc pracy) 
od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta lub 

T/N 
Kryterium dopuszczające 
(spełnienie jest niezbędne 

dla możliwości dalszej 
oceny, zgodnie z kryteriami 

punktowanymi). 
Niespełnienie kryterium 
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w okresie ustalonym zgodnie z zasadami pomocy 
publicznej? 

skutkuje negatywną oceną 
merytoryczną wniosku i 

jego odrzuceniem. 

7.  Koszty kwalifikowane są uzasadnione i zaplanowane 
w odpowiedniej wysokości     

T/N 
Kryterium dopuszczające 
(spełnienie jest niezbędne 

dla możliwości dalszej 
oceny, zgodnie z kryteriami 

punktowanymi). 
Niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną oceną 
merytoryczną wniosku i 

jego odrzuceniem. 

Badane jest, czy przedstawione w projekcie wydatki są uzasadnione i 
racjonalne z punktu widzenia realizacji danego projektu oraz adekwatne do 
jego zakresu i celu, np. czy poszczególne wydatki nie zostały w sposób 
znaczący przeszacowane. Przez „uzasadnione” należy rozumieć, iż koszty 
kwalifikowane muszą być potrzebne i bezpośrednio związane z realizacją 
działań uznanych za kwalifikowane w projekcie. Każda pozycja zawarta w 
harmonogramie rzeczowo-finansowym musi być odpowiednio opisana i 
uzasadniona. Przez „racjonalne” należy w tym miejscu rozumieć, że ich 
wysokość musi być dostosowana do zakresu zaplanowanych czynności / 
potrzeb inwestycyjnych. Przez „adekwatne” należy rozumieć, iż muszą być 
także odpowiednie (rodzajowo i pod względem wysokości) do zakresu 
poszczególnych działań w projekcie oraz do rezultatów tych działań.  

8.  Zgodność projektu (w tym podstawowych parametrów 
technicznych) z obowiązującymi aktami prawnymi 
dotyczącymi realizowanej inwestycji 

T/N 
Kryterium dopuszczające 
(spełnienie jest niezbędne 

dla możliwości dalszej 
oceny, zgodnie z kryteriami 

punktowanymi). 
Niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną oceną 
merytoryczną wniosku i 

jego odrzuceniem. 

Projekt musi być zgodny z wszystkimi obowiązującymi przepisami unijnymi / 
krajowymi / na poziomie województwa, które mają zastosowanie przy jego 
realizacji (w tym m.in. z Prawem budowlanym, Prawem zamówień 
publicznych, Ustawą o rachunkowości, Ustawą o podatku od towarów i usług, 
Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, Ustawą o podatku 
dochodowym od osób fizycznych, Kodeksem spółek handlowych, Ustawą o 
swobodzie działalności gospodarczej). 

9.  Projekt obejmujący infrastrukturę B+R dotyczy 
przyszłego wykorzystania infrastruktury do badań 
przemysłowych lub eksperymentalnych prac 
rozwojowych. 

T/N/ND 
Kryterium dopuszczające 
(spełnienie jest niezbędne 

dla możliwości dalszej 
oceny, zgodnie z kryteriami 

punktowanymi). 
Niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną oceną 
merytoryczną wniosku i 

jego odrzuceniem. 

Projekt dotyczący zakupu lub utworzenia infrastruktury badawczej powinien 
zawierać opis przyszłego wykorzystania infrastruktury B+R do prowadzenia 
badań przemysłowych, czy tez eksperymentalnych prac rozwojowych. 

10.  Wpływ wartości wskaźników przyjętych w projekcie na 
realizację celów Programu oraz analiza ich wartości 
docelowych. 

0-3 

W ramach kryterium oceniane będzie, czy określone przez Wnioskodawcę 
wskaźniki osiągnięcia celów projektu w pełni opisują charakter projektu i mogą 
zostać osiągnięte przy danych nakładach i założonym sposobie realizacji 
projektu (realność osiągnięcia wskaźników). Ocena kryterium będzie 
uwzględniała zakres i specyfikę projektu. 
Ocenie podlegać będzie: 
- wybór, poprawność, kompletność, wiarygodność wskaźników i ich wpływ na 
cele określone w WRPO 2014+, 
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- wpływ wartości docelowych wskaźników w projekcie na wartości docelowe 
wskaźników programowych wybranych do Ram Wykonania, 
- planowane zakończenie projektu do roku 2018. 

11.  Uzasadnienie realizacji projektu (Wnioskodawca 
wykazuje znajomość potrzeb przedsiębiorców, 
dysponuje rzetelnymi badaniami/ analizą rynku) 

0-5 

W ramach kryterium analizowane będzie przedstawione uzasadnienie 
potrzeby realizacji projektu, w tym m.in. opis istniejącej konkurencji, 
zapotrzebowanie na produkt/usługę powstałą w wyniku realizacji 
przedsięwzięcia. W ocenie brane pod uwagę będzie, czy projekt stanowi 
odpowiedź na zidentyfikowane problemy/potrzeby Wnioskodawcy, czy 
planowane działania są adekwatne do potrzeb Wnioskodawcy, czy planowane 
działania umożliwią realizację projektu, czy potrzeby Wnioskodawcy wynikają 
ze szczegółowej analizy, czy Wnioskodawca wykazał zapotrzebowanie rynku 
na produkty/usługi powstałe w wyniku realizacji projektu, czy projekt 
rozwiązuje w pełni zidentyfikowane problemy. 
Należy wskazać w analizie SWOT na przyjęte wyniki badań i analiz rynku, 
opublikowanych raportów, z których wynika zapotrzebowanie na wdrożenie 
innowacji będącej rezultatem projektu dotyczącego:  
- wsparcia infrastruktury B+R lub / i  
- prowadzenia prac B+R  lub / i 
- zakupu wyników prac B+R 

12.  Projekt wpisuje się w inteligentne specjalizacje 
regionalne (opisane w Regionalnej Strategii 
Innowacji) 

1-3 

Ocenie podlegać będzie w jakim stopniu projekt wpisuje się w regionalne 
inteligentne specjalizacje. Istotnym będzie, jaki efekt synergii powstanie w 
obszarze inteligentnych specjalizacji dla Wielkopolski wskutek połączenia 
nauki i biznesu w projekcie. 
Skala efektów: 
- niska – 1 pkt. 
- średnia – 2 pkt. 
- wysoka – 3 pkt. 

13.  Projekt dotyczący działalności B+R powinien zawierać 
co najmniej jedną z następujących kategorii: badania 
przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe. 
tak – 2 pkt. 
nie – 0 pkt. 
 

0/2 

Część projektu badawczo-rozwojowego objęta pomocą musi należeć do co 
najmniej jednej z następujących kategorii: badań przemysłowych, 
eksperymentalnych prac rozwojowych. Ocenie podlegać będzie konieczność i 
zakres tych działań. 
„Badania przemysłowe” oznaczają badania planowane lub badania krytyczne 
mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania 
nowych produktów, procesów lub usług, lub też wprowadzenia znaczących 
ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. Uwzględniają one 
tworzenie elementów składowych systemów złożonych i mogą obejmować 
budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub środowisku interfejsu 
symulującego istniejące systemy, a także linii pilotażowych, kiedy są one 
konieczne do badań przemysłowych, a zwłaszcza uzyskania dowodu w 
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przypadku technologii generycznych; 
„Eksperymentalne prace rozwojowe” oznaczają zdobywanie, łączenie, 
kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z 
dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i 
umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, 
procesów lub usług. Mogą one także obejmować na przykład czynności 
mające na celu pojęciowe definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie 
nowych produktów, procesów i usług. Eksperymentalne prace rozwojowe 
mogą obejmować opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie 
projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych 
produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków 
rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze 
udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny 
kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony. Mogą obejmować opracowanie 
prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów 
komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy z konieczności 
jest produktem końcowym do wykorzystania do celów komercyjnych, a jego 
produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji i 
walidacji. Eksperymentalne prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i 
okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii 
produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz innych operacji w toku, 
nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń. 

14.  Projekt realizowany przez małe lub średnie 
przedsiębiorstwo, a w przypadku dużego 
przedsiębiorstwa we współpracy z MSP lub 
zakładający współpracę z MSP, NGO i instytucjami 
badawczymi 
tak – 3 pkt. 
nie – 0 pkt. 

0/3 
W przypadku dużych firm preferencją objęte będą projekty podejmowane 
wspólnie z MSP lub przewidujące współpracę z MSP, NGO i instytucjami 
badawczymi. 

15.  Wpływ projektu na wdrażanie zasad horyzontalnych 
- wpływ neutralny – 0 pkt. 
- pozytywny wpływ na jedną z zasad horyzontalnych – 
1 pkt. 
- pozytywny wpływ na dwie zasady horyzontalne – 2 
pkt.  
- pozytywny wpływ na trzy lub więcej zasad 
horyzontalnych – 3 pkt. 

0-3 

Ocenie podlegać będzie, czy projekt ma pozytywny wpływ na polityki 
horyzontalne UE. Zakres realizacji zasad horyzontalnych obejmuje: 
- zrównoważony rozwój,  
- równość szans i niedyskryminację,  
- równouprawnienie płci, 
- inne (nie wskazane powyżej). 
 
W ramach kryterium sprawdzana jest zgodność projektu z horyzontalnymi 
zasadami niedyskryminacji i równości szans ze względu na płeć. W 
szczególności przedmiotem sprawdzenia jest, czy projekt nie ogranicza 
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równego dostępu do zasobów (towarów, usług, infrastruktury) ze względu na 
płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, religię lub przekonania, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. W przypadku osób z 
niepełnosprawnościami, niedyskryminacyjny charakter projektu oznacza 
konieczność stosowania zasady uniwersalnego projektowania i racjonalnych 
usprawnień zapewniających dostępność oraz możliwości korzystania ze 
wspieranej infrastruktury. 
Ponadto sprawdzane jest, czy projekt obejmuje finansowanie przedsięwzięć 
minimalizujących oddziaływanie działalności człowieka na środowisko. 
Zasada zrównoważonego rozwoju jest zachowana, jeżeli w ramach projektu 
zakłada się  podejmowanie działań ukierunkowanych na: racjonalne 
gospodarowanie zasobami, ograniczenie presji na środowisko, uwzględnianie 
efektów środowiskowych w zarządzaniu, podnoszenie świadomości 
ekologicznej społeczeństwa. 
Ocenie podlegać będzie także, czy projekt przewiduje wdrożenie ekoinnowacji 
lub technologii proekologicznych. 

16.  Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju 
współpracy i transferu wiedzy między jednostkami 
naukowymi a przedsiębiorstwami i innymi podmiotami 
aktywnymi w obszarze innowacji  

0/2/4 

Ocenie podlegać będą możliwości transferu wiedzy i innowacji do gospodarki 
poprzez wykorzystanie infrastruktury B+R przez sektor przedsiębiorstw oraz 
wykorzystanie prac B+R, które będą prowadzone dzięki infrastrukturze B+R.  
 
Efektem realizacji projektu może być: 
1.  Transfer pasywny, który obejmuje m.in. wdrożenie wyników prac B+R do 
własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy, udostępnianie 
infrastruktury sektorowi biznesu, transfer informacji (współpraca naukowców z 
kadrą B+R zatrudnioną w przedsiębiorstwach, publikacje, staże naukowe itd.),                                      
świadczenie usług B+R dla przedsiębiorstw (testowanie, walidacja, badania 
kontraktowe zamawiane przez firmy itd.)- 2 pkt. 
2. Transfer aktywny = komercjalizacja technologii na zasadach rynkowych:        
umożliwienie korzystania z praw własności przemysłowej na podstawie 
umowy licencyjnej, sprzedaż praw do wyników badań naukowych, prac 
rozwojowych w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego 
przedsiębiorcy- 4 pkt. 

17.  Wskutek realizacji projektu nastąpi wzrost potencjału 
innowacyjnego przedsiębiorstwa  

0-8 

Analizując wzrost potencjału w wyniku działalności innowacyjnej 
przedsiębiorstwa bezpośrednio związanej ze sferą biznesową uwzględniać się 
będzie następujące elementy: 
- nowoczesność rezultatów prac badawczo-rozwojowych w porównaniu do 
aktualnego stanu wiedzy w zakresie objętym projektem,  
- praktyczną użyteczność rezultatów prac B+R,  
- opłacalność wdrożenia rezultatów prac B+R powstałych w wyniku realizacji 
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projektu, 
- wielkość utworzonej lub rozbudowanej komórki badawczo-rozwojowej (w tym 
stworzenie lub zakup linii pilotażowej). 

18.  Uzyskanie ochrony własności przemysłowej wskutek 
własnych prac B+R w projekcie  i ich wdrożenie w 
działalności MSP 
 

0-2 

Należy oszacować możliwość zgłoszenia patentu, wzoru przemysłowego, 
wzoru użytkowego poprzez analizę nowoczesności rezultatów prac B+R w 
porównaniu do aktualnego stanu wiedzy i wzornictwa oraz praktyczną ich 
użyteczność wskutek wdrożenia w działalności Wnioskodawcy. Te czynniki 
decydują o poziomie innowacyjności rezultatów prac B+R. 
Kryterium uznaje się za spełnione, jeśli w okresie trwałości projektu 
Wnioskodawca dokona zgłoszenia patentowego wynalazku, który będzie 
bezpośrednio wynikać z przeprowadzonych badań przemysłowych, lub prac 
rozwojowych. lub zgłoszenia wzoru przemysłowego, wzoru użytkowego w celu 
ochrony praw własności przemysłowej. 

19.  Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia 
potencjału kadrowego sektora B+R (podnoszenie 
kwalifikacji kadr B+R w przedsiębiorstwie, staże i 
stypendia naukowe w MSP, wymiana kadr z 
jednostkami naukowymi – oddelegowanie wysoko 
wykwalifikowanego personelu). 

0-2 

Ocenie podlegać będzie zwiększenie kompetencji kadr sektora B+R. Efekt ten 
może wystąpić m.in. w wyniku realizacji przedsięwzięć badawczych w 
przedsiębiorstwach wspólnie z ośrodkami naukowymi, poprzez wspólne 
umowy dotyczące staży i stypendiów naukowych, wymianę kadr pomiędzy 
jednostkami naukowymi i przedsiębiorstwami, podnoszenie kwalifikacji kadr 
B+R przedsiębiorstw. 

20.  Realizacja projektu doprowadzi do wzrostu 
przychodów z działalności innowacyjnej wskutek 
wdrożenia innowacji. 
tak – 5 pkt. 
nie – 0 pkt. 

0/5 

Weryfikacja będzie dotyczyć wzrostu przychodów z działalności innowacyjnej 
oraz badawczo-rozwojowej (obejmującej przychody ze sprzedaży produktów / 
usług nowych lub / i ulepszonych oraz przychody ze świadczenia usług 
badawczo-rozwojowych) wskutek realizacji projektu. 

21.  Projekt będzie realizowany we współpracy z 
zagranicznymi ośrodkami naukowymi lub 
przedsiębiorstwami, przyczyni się do 
umiędzynarodowienia badań 
 

0-2 

Ocenie poddawany będzie udział w projekcie zagranicznych podmiotów, 
wpływ projektu na wzrost liczby i jakości badań naukowych oraz prac 
rozwojowych prowadzonych we współpracy z zagranicznymi ośrodkami 
naukowymi lub przedsiębiorstwami. 

22.  Razem punktów 
(maksymalna liczba punktów wynosi 42) 42  

 

ETAP II – Ranking projektów i wybór do dofinansowania 
ETAP III – Podpisanie umowy 
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OŚ PRIORYTETOWA 3: ENERGIA 
 
Działanie 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym 
Poddziałanie 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej 

 

ETAP I  

1. Ocena formalna  

Lp. Nazwa kryterium 

OPIS ZNACZENIA KRYTERIUM (np. informacja 
o tym, czy spełnienie danego kryterium jest 

konieczne do przyznania dofinansowania, czy 
spełnienie danego kryterium jest 

stopniowalne, jaką wagę w ostatecznej ocenie 
ma ocena danego kryterium) 

DEFINICJA (tj. przede wszystkim zasady jego oceny) 

1 

Wniosek złożono w 
odpowiedzi na 
właściwe ogłoszenie o 
konkursie, w terminie 
określonym w 
ogłoszeniu.  

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. Brak 
możliwości korekty. 

Ocena kryterium polega na weryfikacji czy Wnioskodawca spełnia wszystkie 
zapisy zawarte w ogłoszeniu o konkursie (tj. m.in. termin, miejsce i forma 
składania wniosków o dofinansowanie projektu, typ projektu podlegający 
dofinansowaniu; zgodnie ze Szczegółowym opisem osi priorytetowych 
programu operacyjnego). 

2 
Wnioskodawca złożył 
w danym konkursie 
jeden projekt 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem.  
Brak możliwości korekty. 

Jeżeli w zapisach dokumentacji konkursowej wskazano, iż w ramach danego 
konkursu Wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden projekt, to 
przekroczenie tej liczby wyklucza Wnioskodawcę z dalszej oceny formalnej 
wniosku i uniemożliwia otrzymanie dofinansowania. 

3 

Zgodność założeń 
projektu z wymogami 
zawartymi w 
Uszczegółowieniu i 
dokumentacji 
konkursowej  

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem.  
Możliwość jednorazowej korekty. 

Weryfikacji podlega zgodność zapisów przedstawionych we wniosku o 
dofinansowanie z zapisami dokumentacji konkursowej (w tym z zapisami  
Linii demarkacyjnej i art. 65 ust. 6 rozporządzenia ogólnego) oraz ze 
Szczegółowym opisem osi priorytetowych programu operacyjnego. 
Weryfikacji podlega m.in. rodzaj projektu, maksymalna/minimalna wartość 
projektu, dzień rozpoczęcia kwalifikowalności, cele projektu, spełnienie 
regulacji zawartych w Informacjach dodatkowych w Szczegółowym opisie osi 
priorytetowych programu operacyjnego. 

4 

Wnioskodawca  jest 
uprawniony do 
ubiegania się o 
wsparcie w ramach 
konkursu 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. Brak 
możliwości korekty. 

Weryfikacji podlega: typ Beneficjenta wskazany w Szczegółowym opisie osi 
priorytetowych programu operacyjnego, a dotyczący danej osi priorytetowej/ 
działania/poddziałania. Weryfikacja następuje na podstawie dokumentów 
rejestrowych Wnioskodawcy (np. KRS, REGON, CEIDG).  Ponadto w ramach 
przedmiotowego kryterium sprawdzeniu podlega czy Wnioskodawca nie jest 
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podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania dofinansowania na 
podstawie odrębnych przepisów wymienionych m.in. w Wytycznych w 
zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 Ministerstwa 
Infrastruktury i Rozwoju. W sytuacji gdy Wnioskodawcą jest przedsiębiorca 
dodatkowo weryfikowany jest jego status.  

5 

Wnioskodawca nie 
podlega wykluczeniu z 
ubiegania się o 
dofinansowanie na 
podstawie ustawy o 
finansach publicznych 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem.  
Brak możliwości korekty. 

Weryfikacja Wnioskodawcy zgodnie z zapisami ustawy o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.). 

6 
Projekt nie dotyczy 
sektorów wyłączonych 
ze wsparcia WRPO 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem.  
Uwaga: Możliwość skorygowania błędnie 
podanego kodu PKD oraz wyjaśnienia wątpliwej 
sytuacji w przypadku gdy wskazany przez 
Wnioskodawcę kod PKD nie rozstrzyga 
jednoznacznie o występowaniu działalności 
wykluczonej w ramach WRPO. 

Weryfikacji podlega rodzaj prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności 
gospodarczej na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności. Projekty z 
sektorów wyłączonych ze wsparcia WRPO wykluczone są z możliwości 
otrzymania dofinansowania. 

7 

Wnioskodawca ma 
siedzibę i/lub prowadzi 
/ będzie prowadził 
działalność na 
terytorium 
Województwa 
Wielkopolskiego. 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. Brak 
możliwości korekty.  

Projekty są skierowane do Wnioskodawców, którzy mają siedzibę i/lub 
prowadzą lub będą prowadzić działalność na terytorium województwa 
wielkopolskiego (weryfikacji dokonuje się na podstawie zapisów w 
dokumentach rejestrowych/ statutowych stanowiących załączniki 
obligatoryjne do wniosku, w przypadku Wnioskodawców, którzy 
zadeklarowali prowadzenie działalności na terenie województwa 
wielkopolskiego na podstawie oświadczenia z deklaracją dostarczeniem 
właściwych dokumentów rejestrowych/statutowych przed podpisaniem 
umowy). Uwaga: W przypadku złożenia wniosku o dofinansowanie w okresie 
zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę 
lub nieprowadzenia przez niego w ogóle działalności gospodarczej Projekt 
otrzymuje negatywną oceną formalną. 

8 

Projekt jest 
realizowany na terenie 
Województwa 
Wielkopolskiego. 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. Brak 
możliwości korekty. 

Wnioskodawca jest zobligowany do realizacji projektu na terenie 
województwa wielkopolskiego. Weryfikacji podlega obszar realizacji projektu 
wskazany we wniosku o dofinansowanie  

9 Projekt spełnia Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne Wsparcia nie uzyskują projekty, które nie spełniają przesłanek wynikających 
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przesłanki inwestycji 
początkowej. 

dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. Brak 
możliwości korekty. 

z definicji zawartej w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 
czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (DZ. U. UE L 187 z 
26.06.2014). 

10 
Zgodność okresu 
realizacji z okresem 
programowym   

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty. 

Weryfikacji podlega okres realizacji projektu przedstawiony we wniosku o 
dofinansowanie (czy nie wykracza on poza ramy wynikające z zapisów 
dokumentacji konkursowej). Projekty nieobjęte pomocą publiczną - dzień 
rozpoczęcia kwalifikowalności - okres realizacji nie wcześniej niż 1 stycznia 
2014r. Końcową datą kwalifikowalności wydatków jest 31 grudnia 2023 r.  
W stosunku do projektów objętych zasadami pomocy publicznej termin 
rozpoczęcia kwalifikowalności powinien być zgodny z obowiązującymi w tym 
zakresie zasadami. 

11 

Wnioskodawca 
zagwarantował 
zachowanie trwałości 
projektu  

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty 

Weryfikacji podlega zgodność dokumentacji projektowej z zapisami art. 71 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 
17 grudnia 2013 r. ws. trwałości operacji. 

12 
Prawidłowa wartość 
projektu 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty  

Weryfikacji podlega zgodność  wartości projektu z zapisami dokumentacji 
konkursowej i Szczegółowym opisem osi priorytetowych programu 
operacyjnego. 

13 
Prawidłowo wykonane 
obliczenia we wniosku 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty  

Weryfikacji podlega prawidłowość przeprowadzonych przez wnioskodawcę 
obliczeń matematycznych - zarówno poprawność kwotowa jak i procentowa. 
Obliczenia powinny być przeprowadzone zgodnie z Instrukcją wypełniania 
wniosku o dofinansowanie oraz pozostałą dokumentacją konkursową. 

14 
Prawidłowa 
kwalifikowalność 
kosztów 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty  

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia dofinansowaniem są wyłącznie 
wydatki niezbędne do realizacji projektu i faktycznie poniesione przez 
Wnioskodawcę w okresie realizacji projektu. Sprawdzeniu podlega w 
szczególności, czy: 
1) zakres rzeczowy Projektu spełnia wymogi kwalifikowalności dla danego 
Działania (Wytyczne w sprawie kwalifikowalności...), 
2) wydatki wskazane w Projekcie co do zasady uznać można za 
kwalifikowalne, 
3) wydatki zostały poniesione przez Wnioskodawcę w odpowiednim okresie 
(nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 i nie później niż 31 grudnia 2023 r z 
wyjątkiem  projektów objętych zasadami pomocy publicznej i szczegółowych 
regulacji konkursowych), 
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4) Projekt nie został sfinansowany w ramach innego programu pomocowego. 

15 
Właściwy poziom 
dofinansowania 
projektu 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania).  
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty  

Weryfikacji podlega prawidłowość obliczenia kwoty dofinansowania. Poziom 
dofinansowania musi być zgodny z dokumentacją konkursową, 
Szczegółowym opisem osi priorytetowych programu operacyjnego oraz 
Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie. Wartość dofinansowania z 
Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego należy zaokrąglać w dół do 
dwóch miejsc po przecinku. 

16 

Analiza pomocy 
publicznej - zgodność 
z odpowiednim 
programem 
pomocowym 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania).  
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty 

Weryfikacji podlega zgodność wnioskowanej pomocy publicznej z właściwymi 
przepisami prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania 
pomocy obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia. 

17 

Prawidłowo 
przygotowane studium 
wykonalności/biznes 
plan (w tym 
prawidłowo wykonane 
obliczenia) 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty. 

Weryfikacji podlega prawidłowość/ kompletność sporządzenia studium 
wykonalności/biznes planu w oparciu o stosowne wytyczne  (m.in brak 
błędów rachunkowych, prawidłowość sporządzenia analiz finansowych, 
właściwe wypełnienie wymaganych pól na aktualnym formularzu). 

18 

Wnioskodawca 
zagwarantował 
zabezpieczenie 
środków na realizację 
projektu ( w przypadku 
Działania 1.5 wskazał 
źródła finansowania 
projektu) 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania).  
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem.  
Możliwość jednorazowej korekty. 

Weryfikacji podlega dokument gwarantujący zabezpieczenie kwoty wkładu 
własnego (m.in. prawidłowy cel zabezpieczenia, właściwa kwota 
zabezpieczenia, termin obowiązywania  zabezpieczenia), którą dysponuje 
Wnioskodawca. Kwota dotyczy wydatków niekwalifikowalnych projektu oraz 
wydatków kwalifikowalnych, stanowiących różnicę pomiędzy całkowitą 
wartością wydatków kwalifikowalnych, a kwotą dofinansowania. Typy 
dokumentów potwierdzających zabezpieczenie środków na realizację 
projektu są określone w dokumentacji konkursowej. 

19 
 Wskaźniki z listy IZ, 
adekwatne do typu 
projektu  

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty.  

Weryfikacji podlega właściwy dobór przez Wnioskodawcę wskaźników 
zgodnie z Listą wskaźników i ich definicjami podanymi w dokumentacji 
konkursowej. Sposób wypełniania wniosku w zakresie wskaźników produktu i 
rezultatu opisany jest w  Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie. 
Wybrane wskaźniki muszą odzwierciedlać efekty rzeczowe i wpływ 
przedsięwzięcia na otoczenie społeczno-ekonomiczne. 

20 

Wniosek i załączniki 
są wypełnione zgodnie 
z dokumentacją 
konkursową 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty. 

Weryfikacji podlega zgodność zapisów zamieszczonych w dokumentacji 
projektowej z obowiązującą Wnioskodawcę dokumentacją konkursową, m.in. 
z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie, Wytycznymi do SW, 
Instrukcjami wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie 

21 
Kompletność wniosku i 
załączników 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 

 Sprawdzeniu podlega czy Wnioskodawca złożył dokumentację projektową 
zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji konkursowej, a w 
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Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty. 

szczególności, czy: 
1) wniosek o dofinansowanie, biznes-plan/studium wykonalności oraz 
załączniki obligatoryjne mają wszystkie strony i zamieszczono w nich 
wszystkie wymagane dane 
2) dokumentacja projektowa została przygotowana na aktualnych 
formularzach obowiązujących w danym konkursie, 
3) do wniosku o dofinansowanie załączono wszystkie wymagane załączniki 
aktualne dla danego konkursu, 
4) dokonano potwierdzenia dokumentów za zgodność z oryginałem, 
5) dokumentacja projektowa została złożona w odpowiedniej ilości 
egzemplarzy zgodnie z wymogami danego konkursu, 
6) dokumentacja projektowa w formie elektronicznej została przygotowana na 
właściwym nośniku informatycznym w odpowiednim pliku i możliwe jest 
odczytania danych zawartych na nośniku informatycznym. 

22 

Spójność informacji 
zawartych  w 
dokumentacji 
projektowej 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty. 

Weryfikacji podlega spójność zapisów w całej dokumentacji projektowej 
złożonej przez Wnioskodawcę, także w ramach samego formularza wniosku 
o dofinansowanie. 

23 
Właściwa informacja i 
promocja projektu 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty. 

Weryfikacji podlega zgodność zapisów przedstawionych we wniosku o 
dofinansowanie/dokumentacji projektowej  z właściwymi  Wytycznymi. 

24 

Projekt zakłada 
pozytywny lub 
neutralny wpływ 
inwestycji na polityki 
horyzontalne (polityka 
zrównoważonego 
rozwoju i równości 
szans) oraz obszary 
Natura 2000 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty. 

Weryfikacji 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. 

25 
Zgodność projektu z 
wymogami OOŚ 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty. 

Sprawdzeniu podlega zgodność z wymogami OOŚ obowiązującymi w danym 
Działaniu właściwymi dla danego rodzaju inwestycji 

26 Projekt jest zgodny z Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne Weryfikacji podlega zgodność zakresu projektu z zapisami dokumentów, o 
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2. Ocena merytoryczna 

 

Lp. Nazwa kryterium 
OPIS ZNACZENIA 

KRYTERIUM 
DEFINICJA (tj. przede wszystkim zasady jego oceny) 

1 
 

Zgodność z aktualną Strategią Rozwoju 
Województwa Wielkopolskiego. 

T/N 
Kryterium dopuszczające 

(spełnienie jest niezbędne dla 
możliwości dalszej oceny, 

zgodnie z kryteriami 
punktowanymi). Niespełnienie 
kryterium skutkuje negatywną 
oceną merytoryczną wniosku i 

jego odrzuceniem. 

W ramach kryterium sprawdzana będzie zgodność projektu ze Strategią 
Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku. Wnioskodawca 
w dokumentacji aplikacyjnej powinien w sposób opisowy wykazać 
zgodność przedsięwzięcia z celami strategicznymi oraz szczegółowo 
uzasadnić, jak projekt wpłynie na osiągniecie wskazanych celów 
Strategii. 

2 Realizacja docelowego przedsięwzięcia będzie miała 
wpływ na realizację celów strategii na rzecz 
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu Europa 2020. 

T/N 
Kryterium dopuszczające 

(spełnienie jest niezbędne dla 
możliwości dalszej oceny, 

zgodnie z kryteriami 
punktowanymi). Niespełnienie 
kryterium skutkuje negatywną 
oceną merytoryczną wniosku i 

jego odrzuceniem. 

Na podstawie opisu projektu i postawionych w nim celów ocenia się, 
czy dany projekt wpisuje się w cele i założenia Strategii na rzecz 
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu Europa 2020. 

3 Zgodność projektu (w tym podstawowych 
parametrów technicznych) z obowiązującymi aktami 
prawnymi dotyczącymi realizowanej inwestycji 

T/N 
Kryterium dopuszczające 

(spełnienie jest niezbędne dla 
możliwości dalszej oceny, 

zgodnie z kryteriami 
punktowanymi). Niespełnienie 
kryterium skutkuje negatywną 
oceną merytoryczną wniosku i 

jego odrzuceniem. 

Projekt musi być zgodny z wszystkimi obowiązującymi przepisami 
krajowymi / unijnymi, które mają zastosowanie przy jego realizacji (w 
tym m.in. z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, z prawem 
budowlanym, prawem zamówień publicznych, Ustawą o 
rachunkowości, Ustawą o podatku od towarów i usług, itd.). 

4 Projekt jest zgodny z Planem gospodarki 
niskoemisyjnej dla danego obszaru lub innymi 
dokumentem równoważnym. 

T/N/ND 
Kryterium dopuszczające 

(spełnienie jest niezbędne dla 
możliwości dalszej oceny, 

zgodnie z kryteriami 

Plany gospodarki niskoemisyjnej mają m.in. przyczynić się do 
osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno energetycznym 
do roku 2020, tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia 
udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcji zużycia 

planami, dokumentami 
strategicznymi 
określonymi w 
dokumentacji 
konkursowej 

dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty 

których mowa w Szczegółowym opisie osi priorytetowych programu 
operacyjnego oraz w dokumentacji konkursowej, a których spełnienie jest 
niezbędne w celu otrzymania dofinansowania. Sprawdzeniu podlegało będzie 
także zlokalizowanie inwestycji na obszarze objętym określonym 
dokumentem np. programie rewitalizacji bądź wpływ przedsięwzięcia spoza 
wskazanego obszaru na niego oddziałującego (jeśli dotyczy).  
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punktowanymi). Niespełnienie 
kryterium skutkuje negatywną 
oceną merytoryczną wniosku i 

jego odrzuceniem. 

energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie 
efektywności energetycznej, a także do poprawy jakości powietrza na 
obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów 
dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowane są programy 
(naprawcze) ochrony powietrza (POP) oraz plany działań 
krótkoterminowych (PDK). Działania zawarte w planach muszą być 
spójne z tworzonymi POP i PDK oraz w efekcie doprowadzić do 
redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza (w tym: pyłów, dwutlenku 
siarki oraz tlenków azotu). 

5 W przypadku termomodernizowanego budynku 
Wnioskodawca posiada ekspertyzę ornitologiczną. 

T/N/ND 
Kryterium dopuszczające 

(spełnienie jest niezbędne dla 
możliwości dalszej oceny, 

zgodnie z kryteriami 
punktowanymi). Niespełnienie 
kryterium skutkuje negatywną 
oceną merytoryczną wniosku i 

jego odrzuceniem. 

Opinia ornitologiczna ma na celu określenie, czy dany obiekt jest 
zasiedlony przez gatunki chronione i ewentualne zaplanowanie 
harmonogramu prac dostosowanego do ekologii poszczególnych 
gatunków ptaków.  

6 Obowiązkowy audyt energetyczny ex‐ante i ex‐post T/N 
Kryterium dopuszczające 

(spełnienie jest niezbędne dla 
możliwości dalszej oceny, 

zgodnie z kryteriami 
punktowanymi). Niespełnienie 
kryterium skutkuje negatywną 
oceną merytoryczną wniosku i 

jego odrzuceniem. 

Warunkiem inwestycji jest konieczność przeprowadzenia audytu 
energetycznego określającego zakres inwestycji (ex- ante) oraz 

złożenie deklaracji o przeprowadzeniu audytu energetycznego ex‐post 
(ex‐post). 
Obowiązek sporządzenia audytu energetycznego wynika z ustawy z 
dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów 
(Dz. U. Nr 223 poz. 1459 z 2008r. z poźn. zm.). 

7 W przypadku termomodernizowanego budynku 
realizacja projektu poprawi efektywność 
energetyczną o minimum 25%. 

T/N 
Kryterium dopuszczające 

(spełnienie jest niezbędne dla 
możliwości dalszej oceny, 

zgodnie z kryteriami 
punktowanymi). Niespełnienie 
kryterium skutkuje negatywną 
oceną merytoryczną wniosku i 

jego odrzuceniem. 

Ustalona wartość o minimum 25% efektywności energetycznej  wynika 
z zapisów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
2014+. 

8 W zakresie budynków związanych z ochroną zdrowia 
wsparcie uzyskają jedynie budynki, których istnienie i 
funkcjonowanie będzie uzasadnione w kontekście 
map potrzeb zdrowotnych opracowanych przez 
Ministerstwo Zdrowia. 

T/N/ND 
Kryterium dopuszczające 

(spełnienie jest niezbędne dla 
możliwości dalszej oceny, 

zgodnie z kryteriami 
punktowanymi). Niespełnienie 
kryterium skutkuje negatywną 
oceną merytoryczną wniosku i 

jego odrzuceniem. 

Zapis jest zgodny z Szczegółowym opisem osi priorytetowych programu 
operacyjnego oraz WRPO 2014 + (str. 105). 
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9 Zmiana spalanego paliwa w piecach indywidualnych i 
mikrokogeneracja oraz wszelka przebudowa 
istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację 
musi skutkować redukcją CO2 o co najmniej 30% 

T/N/ND 
Kryterium dopuszczające 

(spełnienie jest niezbędne dla 
możliwości dalszej oceny, 

zgodnie z kryteriami 
punktowanymi). Niespełnienie 
kryterium skutkuje negatywną 
oceną merytoryczną wniosku i 

jego odrzuceniem. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie osiągnięcie redukcji emisji 
CO2 o co najmniej 30% w przypadku zmiany spalanego paliwa w 
piecach indywidualnych i mikrokogeneracji oraz w przypadku wszelkiej 
przebudowy istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację. 

10 W zakresie wysokosprawnej kogeneracji w 
przypadku nowych instalacji powinno zostać 
osiągnięte co najmniej 10% uzysku efektywności 
energetycznej w porównaniu do rozdzielonej 
produkcji energii cieplnej i elektrycznej przy 
zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii. 

T/N/ND 
Kryterium dopuszczające 

(spełnienie jest niezbędne dla 
możliwości dalszej oceny, 

zgodnie z kryteriami 
punktowanymi). Niespełnienie 
kryterium skutkuje negatywną 
oceną merytoryczną wniosku i 

jego odrzuceniem. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy w zakresie 
wysokosprawnej kogeneracji w przypadku nowych instalacji zostanie 
osiągnięte co najmniej 10% uzysku efektywności energetycznej w 
porównaniu do rozdzielonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej przy 
zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii.  

11 Zgodność wspieranych inwestycji z przepisami 
dotyczącymi emisji zanieczyszczeń i efektywności 
energetycznej 

T/N/ND 
Kryterium dopuszczające 

(spełnienie jest niezbędne dla 
możliwości dalszej oceny, 

zgodnie z kryteriami 
punktowanymi). Niespełnienie 
kryterium skutkuje negatywną 
oceną merytoryczną wniosku i 

jego odrzuceniem. 

Wspierane urządzenia do ogrzewania powinny od początku okresu 
programowania charakteryzować się obowiązującym od końca 2020r. 
minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji 
zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do 
dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej 
ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla 

produktów związanych z energią. 

12 Koordynacja wymiany źródeł ciepła i 
termomodernizacji 

T/N/ND 
Kryterium dopuszczające 

(spełnienie jest niezbędne dla 
możliwości dalszej oceny, 

zgodnie z kryteriami 
punktowanymi). Niespełnienie 
kryterium skutkuje negatywną 
oceną merytoryczną wniosku i 

jego odrzuceniem. 

Wsparcie powinno być uwarunkowane wykonaniem inwestycji 
zwiększających efektywność energetyczna i ograniczających 
zapotrzebowanie na energię w budynkach, w których wykorzystywana 
jest energia ze wspieranych urządzeń. 

13 Trwałość projektu 
- Czy wiarygodność finansowa Beneficjenta 
umożliwia realizację projektu? 

T/N 
Kryterium dopuszczające 

(spełnienie jest niezbędne dla 
możliwości dalszej oceny, 

zgodnie z kryteriami 
punktowanymi). Niespełnienie 
kryterium skutkuje negatywną 
oceną merytoryczną wniosku i 

jego odrzuceniem. 

W ramach kryterium oceniana będzie trwałość finansowa projektu i 
zdolność instytucjonalna Beneficjenta. Analizie poddane będzie, czy 
deklarowane zasoby finansowe Wnioskodawcy są wystarczające do 
prawidłowej realizacji projektu oraz do zapewnienia stabilności 
finansowej po zakończeniu jego realizacji. Należy także poddać ocenie 
zdolność instytucjonalną Beneficjenta, sprawdzić, czy posiada on 
zdolność techniczną i dysponuje kompetentną kadrą niezbędną do 
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- Czy zdolność instytucjonalna Beneficjenta 
gwarantuje sprawną realizację projektu 
(doświadczenie, struktura organizacyjna, zaplecze 
techniczne, kadra zaangażowana w realizację i 
obsługę projektu)? 

T/N 
Kryterium dopuszczające 

(spełnienie jest niezbędne dla 
możliwości dalszej oceny, 

zgodnie z kryteriami 
punktowanymi). Niespełnienie 
kryterium skutkuje negatywną 
oceną merytoryczną wniosku i 

jego odrzuceniem. 

realizacji prac, które będą prowadzone w wyniku realizacji projektu.  
Aby uzyskać pozytywną ocenę należy spełnić wszystkie trzy warunki 
wskazane w kryterium. 

- Czy założenia odnośnie finansowania projektu po 
jego zakończeniu są realne i gwarantują stabilność 
finansową projektu przez okres 5 lat (3 lat w 
przypadku MŚP - w odniesieniu do projektów 
dotyczących utrzymania inwestycji lub miejsc pracy) 
od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta lub 
w okresie ustalonym zgodnie z zasadami pomocy 
publicznej? 

T/N 
Kryterium dopuszczające 

(spełnienie jest niezbędne dla 
możliwości dalszej oceny, 

zgodnie z kryteriami 
punktowanymi). Niespełnienie 
kryterium skutkuje negatywną 
oceną merytoryczną wniosku i 

jego odrzuceniem. 

14 Koszty kwalifikowane są uzasadnione i zaplanowane 
w odpowiedniej wysokości 

T/N 
Kryterium dopuszczające 

(spełnienie jest niezbędne dla 
możliwości dalszej oceny, 

zgodnie z kryteriami 
punktowanymi). Niespełnienie 
kryterium skutkuje negatywną 
oceną merytoryczną wniosku i 

jego odrzuceniem. 

Badane jest, czy przedstawione w projekcie wydatki są uzasadnione i 
racjonalne z punktu widzenia realizacji danego projektu oraz adekwatne 
do jego zakresu i celu, np. czy poszczególne wydatki nie zostały w 
sposób znaczący przeszacowane. Przez „uzasadnione” należy 
rozumieć, iż koszty kwalifikowane muszą być potrzebne i bezpośrednio 
związane z realizacją działań uznanych za kwalifikowane w projekcie. 
Każda pozycja zawarta w harmonogramie rzeczowo-finansowym musi 
być odpowiednio opisana i uzasadniona. Przez „racjonalne” należy w 
tym miejscu rozumieć, że ich wysokość musi być dostosowana do 
zakresu zaplanowanych czynności / potrzeb inwestycyjnych. Przez 
„adekwatne” należy rozumieć, iż muszą być także odpowiednie ( 
rodzajowo i pod względem wysokości) do zakresu poszczególnych 
działań w projekcie oraz do rezultatów tych działań. Ponadto  
koszty kwalifikowalne obejmujące termomodernizację wynikają z audytu 
energetycznego. 

15 Wpływ wartości wskaźników przyjętych w projekcie 
na realizację celów Programu oraz analiza ich 
wartości docelowych. 

0-3 

W ramach kryterium oceniane będzie, czy określone przez 

Wnioskodawcę wskaźniki osiągnięcia celów projektu w pełni opisują 

charakter projektu i mogą zostać osiągnięte przy danych nakładach i 

założonym sposobie realizacji projektu (realność osiągnięcia 

wskaźników). Ocena kryterium będzie uwzględniała skalę, zakres i 

specyfikę projektu. 

Ocenie podlegać będzie: 

- wybór, poprawność, kompletność, wiarygodność wskaźników i ich 
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wpływ na cele określone w WRPO 2014+, 

- wpływ wartości docelowych wskaźników w projekcie na wartości 

docelowe wskaźników programowych wybranych do Ram Wykonania, 

- planowane zakończenie projektu do roku 2018. 

16 Wpływ projektu na wdrażanie zasad horyzontalnych 

- wpływ neutralny – 0 pkt. 

- pozytywny wpływ na jedną z zasad horyzontalnych 

– 1 pkt. 

- pozytywny wpływ na dwie zasady horyzontalne – 2 

pkt. 

- pozytywny wpływ na trzy lub więcej zasad 

horyzontalnych – 3 pkt. 

 

0-3 

Ocenie podlegać będzie, czy projekt ma pozytywny wpływ na polityki 

horyzontalne UE. Zakres realizacji zasad horyzontalnych obejmuje: 

- zrównoważony rozwój, 

- równość szans i niedyskryminację, 

- równouprawnienie płci, 

- inne (nie wskazane powyżej). 

 

W ramach kryterium sprawdzana jest zgodność projektu z 

horyzontalnymi zasadami niedyskryminacji i równości szans ze względu 

na płeć. W szczególności przedmiotem sprawdzenia jest, czy projekt 

nie ogranicza równego dostępu do zasobów (towarów, usług, 

infrastruktury) ze względu na płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, 

religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację 

seksualną. W przypadku osób z niepełnosprawnościami, 

niedyskryminacyjny charakter projektu oznacza konieczność 

stosowania zasady uniwersalnego projektowania i racjonalnych 

usprawnień zapewniających dostępność oraz możliwości korzystania ze 

wspieranej infrastruktury. 

Ponadto sprawdzane jest, czy projekt obejmuje finansowanie 

przedsięwzięć minimalizujących oddziaływanie działalności człowieka 

na środowisko. Zasada zrównoważonego rozwoju jest zachowana, 

jeżeli w ramach projektu zakłada się  podejmowanie działań 

ukierunkowanych na: racjonalne gospodarowanie zasobami, 

ograniczenie presji na środowisko, uwzględnianie efektów 

środowiskowych w zarządzaniu, podnoszenie świadomości 

ekologicznej społeczeństwa. 

Ocenie podlegać będzie także, czy projekt przewiduje wdrożenie 

ekoinnowacji lub technologii proekologicznych. 

17 Komplementarność projektu z innymi projektami 
finansowanymi z funduszy europejskich 
tak – 2 pkt. 
nie – 0 pkt. 

0-2 

Kryterium „komplementarności” dotyczy projektów powiązanych ze 
zgłoszonym projektem. W ramach kryterium oceniane będzie 
powiązanie projektu z innymi przedsięwzięciami, zarówno tymi 
zrealizowanymi, jak też z tymi, które są w trakcie realizacji, względnie z 
tymi, które dopiero uzyskały dofinansowanie. Chodzi tu o projekty 
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realizowane przez beneficjenta (partnerów, inne podmioty) na tym 
samym terenie, finansowane ze środków Unii Europejskiej. 

18 W wyniku realizacji projektu wystąpi oszczędność 
energii. 
- od 25 % do 30 % – 1 pkt 
- powyżej 30 % do 45% – 3 pkt. 
- powyżej 45 % do 60 % – 4 pkt. 
- powyżej 60 % – 6 pkt. 

1/3/4/6 

Oszczędność energii przyczynia się do ograniczenia emisji 
zanieczyszczeń do atmosfery (w tym CO2) i prowadzi do obniżenia 
kosztów eksploatacyjnych. 
W zakresie głębokiej termomodernizacji wspierane będą projekty 
poprawiające efektywność energetyczną minimum o 25%. Zapis wynika 
z zapisów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
2014+. 

19 W wyniku realizacji projektu nastąpi redukcja emisji 
CO2 (zmiana spalanego paliwa w piecach 
indywidualnych i mikrokogeneracja oraz wszelka 
przebudowa istniejących instalacji na wysokosprawną 
kogenerację musi skutkować redukcją CO2 o co 
najmniej 30%). 
- do 30 % – 1 pkt 
- powyżej 30 % do 45 % – 3 pkt. 
- powyżej 45 % do 60 % – 4 pkt. 
- powyżej 60 % – 6 pkt. 

1/3/4/6 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie wielkość redukcji emisji 
CO2 w % w wyniku realizacji projektu (na podstawie oszczędności 
energii cieplnej i elektrycznej osiągniętej w wyniku realizacji projektu w 
oparciu o wskaźniki emisji wg KOBIZE). 

20 W wyniku realizacji projektu nastąpi redukcja emisji 
PM10 
- do 30 % – 1 pkt 
- powyżej 30 % do 45 % – 3 pkt. 
- powyżej 45 % do 60 % – 4 pkt 
- powyżej 60 % – 6 pkt 

1/3/4/6 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie procentowa wielkość 
redukcji pyłu PM10 (na podstawie oszczędności energii cieplnej 
osiągniętej w wyniku realizacji projektu w oparciu o wskaźniki emisji 
pyłu PM10 wg. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska). 

21 Efektywność kosztowa projektu (stosunek wartości 
środków UE wyrażonej w PLN do osiągniętej w 
wyniku realizacji projektu oszczędności energii 
(cieplnej i elektrycznej) wyrażonej w MWh/rok). 

0-3 

Przez oszczędność energii należy rozumieć różnicę pomiędzy łącznym 
zapotrzebowaniem obiektu/obiektów na energię przed realizacją 
projektu oraz po realizacji projektu (w MWh/rok). 
Punktacja wyliczana będzie wg wzoru: 
liczba punktów w kryterium = (X/Y) * A (wartość do drugiego miejsca po 
przecinku zaokrąglona matematycznie) 
gdzie: 
X – wskaźnik efektywności kosztowej najniższy w grupie złożonych 
projektów, gdzie wskaźnik efektywności kosztowej = środki UE projektu/ 
łączna oszczędność energii (wartość do drugiego miejsca po przecinku 
zaokrąglona matematycznie), 
Y – wskaźnik efektywności kosztowej ocenianego projektu, gdzie 
wskaźnik efektywności kosztowej = środki UE projektu/łączna 
oszczędność energii  (wartość do drugiego miejsca po przecinku 
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zaokrąglona matematycznie), 
A- waga = 3 pkt. 
Maksymalna punktacja w kryterium 3 pkt. 

22 Koordynacja projektu z planami rozwoju sieci 
ciepłowniczej dla danego obszaru 
- z deklaracji o zgodności projektu z planami rozwoju 
sieci ciepłowniczej dla danego obszaru wynika, że nie 
ma możliwości podłączenia się do sieci – 1 pkt. 

1 

Deklaracja beneficjenta o zgodności projektu z planem rozwoju sieci 
ciepłowniczej dla danego obszaru. 

23 Projekt uwzględnia OZE. 
tak – 2 pkt. 
nie – 0 pkt. 

0-2 

Premiuje się projekty wykorzystujące OZE przez co przyczyniają się 
one do realizacji zapisów pakietu klimatycznego poprzez wzrost 
wykorzystania energii odnawialnej w bilansie energetycznym kraju i tym 
samym ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych. 

24 Projekt jest realizowany w formule ESCO 
tak – 1 pkt. 
nie – 0 pkt. 

0-1 

W ramach kryterium premiowana będzie realizacja projektu przez 
specjalistyczną  firmę zwaną potocznie ESCO, która specjalizuje się w 
zapewnieniu finansowania oraz realizacji przedsięwzięć 
energooszczędnych u końcowych użytkowników energii i uzyskuje 
zwrot poniesionych nakładów i zysk z faktycznie zrealizowanych 
oszczędności kosztów za energię. Zgodnie Dyrektywą 2012/27/WE z 
dnia 25 października 2012 r. definicja ESCO została zastąpiona 
pojęciem dostawcy usług energetycznych (preambuła 47) oraz EPC – 
umowa o poprawę efektywności energetycznej (preambuła 48).  

 Razem punktów 
(maksymalna liczba punktów wynosi 33) 33 

 

 

ETAP II – Ranking projektów i wybór do dofinansowania 

 

ETAP III – Podpisanie umowy 
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Działanie 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym 
Poddziałanie 3.2.2 Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych 

ETAP I  

1. Ocena formalna  

Lp. Nazwa kryterium 

OPIS ZNACZENIA KRYTERIUM (np. informacja 
o tym, czy spełnienie danego kryterium jest 

konieczne do przyznania dofinansowania, czy 
spełnienie danego kryterium jest 

stopniowalne, jaką wagę w ostatecznej ocenie 
ma ocena danego kryterium) 

DEFINICJA (tj. przede wszystkim zasady jego oceny) 

1 

Wniosek złożono w 
odpowiedzi na 
właściwe ogłoszenie o 
konkursie, w terminie 
określonym w 
ogłoszeniu.  

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. Brak 
możliwości korekty. 

Ocena kryterium polega na weryfikacji czy Wnioskodawca spełnia wszystkie 
zapisy zawarte w ogłoszeniu o konkursie (tj. m.in. termin, miejsce i forma 
składania wniosków o dofinansowanie projektu, typ projektu podlegający 
dofinansowaniu; zgodnie ze Szczegółowym opisem osi priorytetowych 
programu operacyjnego). 

2 
Wnioskodawca złożył 
w danym konkursie 
jeden projekt 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem.  
Brak możliwości korekty. 

Jeżeli w zapisach dokumentacji konkursowej wskazano, iż w ramach danego 
konkursu Wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden projekt, to 
przekroczenie tej liczby wyklucza Wnioskodawcę z dalszej oceny formalnej 
wniosku i uniemożliwia otrzymanie dofinansowania. 

3 

Zgodność założeń 
projektu z wymogami 
zawartymi w 
Uszczegółowieniu i 
dokumentacji 
konkursowej  

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem.  
Możliwość jednorazowej korekty. 

Weryfikacji podlega zgodność zapisów przedstawionych we wniosku o 
dofinansowanie z zapisami dokumentacji konkursowej (w tym  z zapisami  
Linii demarkacyjnej i art. 65 ust. 6 rozporządzenia ogólnego) oraz ze 
Szczegółowym opisem osi priorytetowych programu operacyjnego. 
Weryfikacji podlega m.in. rodzaj projektu, maksymalna/minimalna wartość 
projektu, dzień rozpoczęcia kwalifikowalności, cele projektu, spełnienie 
regulacji zawartych w Informacjach dodatkowych w Szczegółowym opisie osi 
priorytetowych programu operacyjnego. 

4 

Wnioskodawca  jest 
uprawniony do 
ubiegania się o 
wsparcie w ramach 
konkursu 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. Brak 
możliwości korekty. 

Weryfikacji podlega: typ Beneficjenta wskazany w Szczegółowym opisie osi 
priorytetowych programu operacyjnego, a dotyczący danej osi priorytetowej/ 
działania/poddziałania. Weryfikacja następuje na podstawie dokumentów 
rejestrowych Wnioskodawcy (np. KRS, REGON, CEIDG).  Ponadto w ramach 
przedmiotowego kryterium sprawdzeniu podlega czy Wnioskodawca nie jest 
podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania dofinansowania na 
podstawie odrębnych przepisów wymienionych m.in. w Wytycznych w 
zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 Ministerstwa 
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Infrastruktury i Rozwoju. W sytuacji gdy Wnioskodawcą jest przedsiębiorca 
dodatkowo weryfikowany jest jego status.  

5 

Wnioskodawca nie 
podlega wykluczeniu z 
ubiegania się o 
dofinansowanie na 
podstawie ustawy o 
finansach publicznych 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem.  
Brak możliwości korekty. 

Weryfikacja Wnioskodawcy zgodnie z zapisami ustawy o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.). 

6 
Projekt nie dotyczy 
sektorów wyłączonych 
ze wsparcia WRPO 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem.  
Uwaga: Możliwość skorygowania błędnie 
podanego kodu PKD oraz wyjaśnienia wątpliwej 
sytuacji w przypadku gdy wskazany przez 
Wnioskodawcę kod PKD nie rozstrzyga 
jednoznacznie o występowaniu działalności 
wykluczonej w ramach WRPO. 

Weryfikacji podlega rodzaj prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności 
gospodarczej na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności. Projekty z 
sektorów wyłączonych ze wsparcia WRPO wykluczone są z możliwości 
otrzymania dofinansowania. 

7 

Wnioskodawca ma 
siedzibę i/lub prowadzi 
/ będzie prowadził 
działalność na 
terytorium 
Województwa 
Wielkopolskiego. 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. Brak 
możliwości korekty.  

Projekty są skierowane do Wnioskodawców, którzy mają siedzibę i/lub 
prowadzą lub będą prowadzić działalność na terytorium województwa 
wielkopolskiego (weryfikacji dokonuje się na podstawie zapisów w 
dokumentach rejestrowych/ statutowych stanowiących załączniki 
obligatoryjne do wniosku, w przypadku Wnioskodawców, którzy 
zadeklarowali prowadzenie działalności na terenie województwa 
wielkopolskiego na podstawie oświadczenia z deklaracją dostarczeniem 
właściwych dokumentów rejestrowych/statutowych przed podpisaniem 
umowy).  Uwaga: W przypadku złożenia wniosku o dofinansowanie w okresie 
zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę 
lub nieprowadzenia przez niego w ogóle działalności gospodarczej Projekt 
otrzymuje negatywną oceną formalną. 

8 

Projekt jest 
realizowany na terenie 
Województwa 
Wielkopolskiego. 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. Brak 
możliwości korekty. 

Wnioskodawca jest zobligowany do realizacji projektu na terenie 
województwa wielkopolskiego. Weryfikacji podlega obszar realizacji projektu 
wskazany we wniosku o dofinansowanie  

9 
Projekt spełnia 
przesłanki inwestycji 
początkowej. 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. Brak 

Wsparcia nie uzyskują projekty, które nie spełniają przesłanek wynikających 
z definicji zawartej w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 
czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (DZ. U. UE L 187 z 
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możliwości korekty. 26.06.2014). 

10 
Zgodność okresu 
realizacji z okresem 
programowym   

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty. 

Weryfikacji podlega okres realizacji projektu przedstawiony we wniosku o 
dofinansowanie (czy nie wykracza on poza ramy wynikające z zapisów 
dokumentacji konkursowej). Projekty nieobjęte pomocą publiczną - dzień 
rozpoczęcia kwalifikowalności - okres realizacji nie wcześniej niż 1 stycznia 
2014r. Końcową datą kwalifikowalności wydatków jest 31 grudnia 2023 r.  
W stosunku do projektów objętych zasadami pomocy publicznej termin 
rozpoczęcia kwalifikowalności powinien być zgodny z obowiązującymi w tym 
zakresie zasadami. 

11 

Wnioskodawca 
zagwarantował 
zachowanie trwałości 
projektu  

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty 

Weryfikacji podlega zgodność dokumentacji projektowej z zapisami art. 71 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 
17 grudnia 2013 r. ws. trwałości operacji. 

12 
Prawidłowa wartość 
projektu 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty  

Weryfikacji podlega zgodność  wartości projektu z zapisami dokumentacji 
konkursowej i Szczegółowym opisem osi priorytetowych programu 
operacyjnego. 

13 
Prawidłowo wykonane 
obliczenia we wniosku 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty  

Weryfikacji podlega prawidłowość przeprowadzonych przez wnioskodawcę 
obliczeń matematycznych - zarówno poprawność kwotowa jak i procentowa. 
Obliczenia powinny być przeprowadzone zgodnie z Instrukcją wypełniania 
wniosku o dofinansowanie oraz pozostałą dokumentacją konkursową. 

14 
Prawidłowa 
kwalifikowalność 
kosztów 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty  

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia dofinansowaniem są wyłącznie 
wydatki niezbędne do realizacji projektu i faktycznie poniesione przez 
Wnioskodawcę w okresie realizacji projektu. Sprawdzeniu podlega w 
szczególności, czy: 
1) zakres rzeczowy Projektu spełnia wymogi kwalifikowalności dla danego 
Działania (Wytyczne w sprawie kwalifikowalności...), 
2) wydatki wskazane w Projekcie co do zasady uznać można za 
kwalifikowalne, 
3) wydatki zostały poniesione przez Wnioskodawcę w odpowiednim okresie 
(nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 i nie później niż 31 grudnia 2023 r z 
wyjątkiem  projektów objętych zasadami pomocy publicznej i szczegółowych 
regulacji konkursowych), 
4) Projekt nie został sfinansowany w ramach innego programu pomocowego. 

15 
Właściwy poziom 
dofinansowania 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 

Weryfikacji podlega prawidłowość obliczenia kwoty dofinansowania. Poziom 
dofinansowania musi być zgodny z dokumentacją konkursową, 
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projektu Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty  

Szczegółowym opisem osi priorytetowych programu operacyjnego oraz 
Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie. Wartość dofinansowania z 
Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego należy zaokrąglać w dół do 
dwóch miejsc po przecinku. 

16 

Analiza pomocy 
publicznej - zgodność 
z odpowiednim 
programem 
pomocowym 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty 

Weryfikacji podlega zgodność wnioskowanej pomocy publicznej z właściwymi 
przepisami prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania 
pomocy obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia. 

17 

Prawidłowo 
przygotowane studium 
wykonalności/biznes 
plan (w tym 
prawidłowo wykonane 
obliczenia) 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty. 

Weryfikacji podlega prawidłowość/ kompletność sporządzenia studium 
wykonalności/biznes planu w oparciu o stosowne wytyczne  (m.in brak 
błędów rachunkowych, prawidłowość sporządzenia analiz finansowych, 
właściwe wypełnienie wymaganych pól na aktualnym formularzu) 

18 

Wnioskodawca 
zagwarantował 
zabezpieczenie 
środków na realizację 
projektu ( w przypadku 
Działania 1.5 wskazał 
źródła finansowania 
projektu) 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania).  
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem.  
Możliwość jednorazowej korekty. 

Weryfikacji podlega dokument gwarantujący zabezpieczenie kwoty wkładu 
własnego (m.in. prawidłowy cel zabezpieczenia, właściwa kwota 
zabezpieczenia, termin obowiązywania  zabezpieczenia), którą dysponuje 
Wnioskodawca. Kwota dotyczy wydatków niekwalifikowalnych projektu oraz 
wydatków kwalifikowalnych, stanowiących różnicę pomiędzy całkowitą 
wartością wydatków kwalifikowalnych, a kwotą dofinansowania. Typy 
dokumentów potwierdzających zabezpieczenie środków na realizację 
projektu są określone w dokumentacji konkursowej.  

19 
 Wskaźniki z listy IZ, 
adekwatne do typu 
projektu  

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty.  

Weryfikacji podlega właściwy dobór przez Wnioskodawcę wskaźników 
zgodnie z Listą wskaźników i ich definicjami podanymi w dokumentacji 
konkursowej. Sposób wypełniania wniosku w zakresie wskaźników produktu i 
rezultatu opisany jest w  Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie. 
Wybrane wskaźniki muszą odzwierciedlać efekty rzeczowe i wpływ 
przedsięwzięcia na otoczenie społeczno-ekonomiczne.   

20 

Wniosek i załączniki 
są wypełnione zgodnie 
z dokumentacją 
konkursową 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty. 

Weryfikacji podlega zgodność zapisów zamieszczonych w dokumentacji 
projektowej z obowiązującą Wnioskodawcę dokumentacją konkursową, m.in. 
z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie, Wytycznymi do SW, 
Instrukcjami wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie 

21 
Kompletność wniosku i 
załączników 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty. 

 Sprawdzeniu podlega czy Wnioskodawca złożył dokumentację projektową 
zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji konkursowej  a w 
szczególności, czy: 
1) wniosek o dofinansowanie, biznes-plan/studium wykonalności oraz 
załączniki obligatoryjne mają wszystkie strony i zamieszczono w nich 
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wszystkie wymagane dane 
2) dokumentacja projektowa została przygotowana na aktualnych 
formularzach obowiązujących w danym konkursie, 
3) do wniosku o dofinansowanie załączono wszystkie wymagane załączniki 
aktualne dla danego konkursu, 
4) dokonano potwierdzenia dokumentów za zgodność z oryginałem, 
5) dokumentacja projektowa została złożona w odpowiedniej ilości 
egzemplarzy zgodnie z wymogami danego konkursu, 
6) dokumentacja projektowa w formie elektronicznej została przygotowana na 
właściwym nośniku informatycznym w odpowiednim pliku i możliwe jest 
odczytania danych zawartych na nośniku informatycznym. 

22 

Spójność informacji 
zawartych  w 
dokumentacji 
projektowej 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty. 

Weryfikacji podlega spójność zapisów w całej dokumentacji projektowej 
złożonej przez Wnioskodawcę, także w ramach samego formularza wniosku 
o dofinansowanie. 

23 
Właściwa informacja i 
promocja projektu 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty. 

Weryfikacji podlega zgodność zapisów przedstawionych we wniosku o 
dofinansowanie/dokumentacji projektowej  z właściwymi  Wytycznymi. 

24 

Projekt zakłada 
pozytywny lub 
neutralny wpływ 
inwestycji na polityki 
horyzontalne (polityka 
zrównoważonego 
rozwoju i równości 
szans) oraz obszary 
Natura 2000 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty. 

Weryfikacji 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. 

25 
Zgodność projektu z 
wymogami OOŚ 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty. 

Sprawdzeniu podlega zgodność z wymogami OOŚ obowiązującymi w danym 
Działaniu właściwymi dla danego rodzaju inwestycji 

26 

Projekt jest zgodny z 
planami, dokumentami 
strategicznymi 
określonymi w 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 

Weryfikacji podlega zgodność zakresu projektu z zapisami dokumentów, o 
których mowa w Szczegółowym opisie osi priorytetowych programu 
operacyjnego oraz w dokumentacji konkursowej, a których spełnienie jest 
niezbędne w celu otrzymania dofinansowania. Sprawdzeniu podlegało będzie 
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2. Ocena merytoryczna 

 

Lp. Nazwa kryterium 
OPIS ZNACZENIA 

KRYTERIUM 
DEFINICJA (tj. przede wszystkim zasady jego oceny) 

1.  Zgodność z aktualną Strategią Rozwoju 
Województwa Wielkopolskiego. 

T/N 
Kryterium dopuszczające 

(spełnienie jest niezbędne dla 
możliwości dalszej oceny, 

zgodnie z kryteriami 
punktowanymi). Niespełnienie 
kryterium skutkuje negatywną 
oceną merytoryczną wniosku 

i jego odrzuceniem. 

W ramach kryterium sprawdzana będzie zgodność projektu ze Strategią 
Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku. Wnioskodawca w 
dokumentacji aplikacyjnej powinien w sposób opisowy wykazać zgodność 
przedsięwzięcia z celami strategicznymi oraz szczegółowo uzasadnić, jak 
projekt wpłynie na osiągniecie wskazanych celów Strategii. 

2.  Realizacja docelowego przedsięwzięcia będzie 
miała wpływ na realizację celów strategii na rzecz 
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu Europa 
2020. 

T/N 
Kryterium dopuszczające 

(spełnienie jest niezbędne dla 
możliwości dalszej oceny, 

zgodnie z kryteriami 
punktowanymi). Niespełnienie 
kryterium skutkuje negatywną 
oceną merytoryczną wniosku 

i jego odrzuceniem. 

Na podstawie opisu projektu i postawionych w nim celów ocenia się, czy 
dany projekt wpisuje się w cele i założenia Strategii na rzecz inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Europa 
2020. 

3.  Zgodność projektu (w tym podstawowych 
parametrów technicznych) z obowiązującymi aktami 
prawnymi dotyczącymi realizowanej inwestycji 

T/N 
Kryterium dopuszczające 

(spełnienie jest niezbędne dla 
możliwości dalszej oceny, 

zgodnie z kryteriami 
punktowanymi). Niespełnienie 
kryterium skutkuje negatywną 
oceną merytoryczną wniosku 

i jego odrzuceniem. 

Projekt musi być zgodny z wszystkimi obowiązującymi przepisami krajowymi 
/ unijnymi, które mają zastosowanie przy jego realizacji (w tym m.in. z 
przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, z prawem budowlanym, 
prawem zamówień publicznych, Ustawą o rachunkowości, Ustawą o podatku 
od towarów i usług, itd.). 

4.  Projekt jest zgodny z Planem gospodarki 
niskoemisyjnej dla danego obszaru lub innym 
dokumentem równoważnym. 

T/N/ND 
Kryterium dopuszczające 

(spełnienie jest niezbędne dla 
możliwości dalszej oceny, 

zgodnie z kryteriami 
punktowanymi). Niespełnienie 
kryterium skutkuje negatywną 

Plany gospodarki niskoemisyjnej mają m.in. przyczynić się do osiągnięcia 
celów określonych w pakiecie klimatyczno energetycznym do roku 2020, tj. 
redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii 
pochodzącej z źródeł odnawialnych, redukcji zużycia energii finalnej, co ma 
zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej, a 
także do poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano 

dokumentacji 
konkursowej 

Możliwość jednorazowej korekty także zlokalizowanie inwestycji na obszarze objętym określonym 
dokumentem np. programie rewitalizacji bądź wpływ przedsięwzięcia spoza 
wskazanego obszaru na niego oddziałującego (jeśli dotyczy).  
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oceną merytoryczną wniosku 
i jego odrzuceniem. 

przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i 
realizowane są programy (naprawcze) ochrony powietrza (POP) oraz plany 
działań krótkoterminowych (PDK). Działania zawarte w planach muszą być 
spójne z tworzonymi POP i PDK oraz w efekcie doprowadzić do redukcji 
emisji zanieczyszczeń do powietrza (w tym: pyłów, dwutlenku siarki oraz 
tlenków azotu). 

5.  Dla każdego termomodernizowanego budynku 
Wnioskodawca posiada ekspertyzę ornitologiczną. 

T/N/ND 
Kryterium dopuszczające 

(spełnienie jest niezbędne dla 
możliwości dalszej oceny, 

zgodnie z kryteriami 
punktowanymi). Niespełnienie 
kryterium skutkuje negatywną 
oceną merytoryczną wniosku 

i jego odrzuceniem. 

Opinia ornitologiczna ma na celu określenie czy dany obiekt jest zasiedlony 
przez gatunki chronione i ewentualne zaplanowanie harmonogramu prac 
dostosowanego do ekologii poszczególnych gatunków ptaków.  

6.  W przypadku termomodernizowanego budynku 
realizacja projektu poprawi efektywność 
energetyczną o minimum 25% 

T/N 
Kryterium dopuszczające 

(spełnienie jest niezbędne dla 
możliwości dalszej oceny, 

zgodnie z kryteriami 
punktowanymi). Niespełnienie 
kryterium skutkuje negatywną 
oceną merytoryczną wniosku 

i jego odrzuceniem. 

Ustalona wartość 25% wynika z ustawy o wspieraniu termomodernizacji i 
remontów (Dz. U. Nr 223 poz. 1459 z 2008r. ze zm.)  

7.  Obowiązkowy audyt energetyczny ex‐ante i ex‐post 
 

T/N 
Kryterium dopuszczające 

(spełnienie jest niezbędne dla 
możliwości dalszej oceny, 

zgodnie z kryteriami 
punktowanymi). Niespełnienie 
kryterium skutkuje negatywną 
oceną merytoryczną wniosku 

i jego odrzuceniem. 

Warunkiem inwestycji jest konieczność przeprowadzenia audytu 
energetycznego określającego zakres inwestycji (ex- ante) oraz złożenie 

deklaracji o przeprowadzeniu audytu energetycznego ex‐post (ex‐post). 
Obowiązek sporządzenia audytu energetycznego wynika z ustawy z dnia 21 
listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223 
poz. 1459 z 2008r. z poźn. zm.). 

8.  Zmiana spalanego paliwa w piecach 
indywidualnych i mikrokogeneracja oraz wszelka 
przebudowa istniejących instalacji na 
wysokosprawną kogenerację musi skutkować 
redukcją CO2 o co najmniej 30% 

T/N/ND 
Kryterium dopuszczające 

(spełnienie jest niezbędne dla 
możliwości dalszej oceny, 

zgodnie z kryteriami 
punktowanymi). Niespełnienie 
kryterium skutkuje negatywną 
oceną merytoryczną wniosku 

i jego odrzuceniem. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie osiągnięcie redukcji emisji CO2 
o co najmniej 30 % w przypadku zmiany spalanego paliwa w piecach 
indywidualnych i mikrokogeneracji oraz w przypadku wszelkiej przebudowy 
istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację. 

9.  W zakresie wysokosprawnej kogeneracji w 
przypadku nowych instalacji powinno zostać 
osiągnięte co najmniej 10% uzysku efektywności 

T/N/ND 
Kryterium dopuszczające 

(spełnienie jest niezbędne dla 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy w zakresie 
wysokosprawnej kogeneracji w przypadku nowych instalacji zostanie 
osiągnięte co najmniej 10% uzysku efektywności energetycznej w 



 

 

34 | S t r o n a  

 

energetycznej w porównaniu do rozdzielonej 
produkcji energii cieplnej i elektrycznej przy 
zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii. 

możliwości dalszej oceny, 
zgodnie z kryteriami 

punktowanymi). Niespełnienie 
kryterium skutkuje negatywną 
oceną merytoryczną wniosku 

i jego odrzuceniem. 

porównaniu do rozdzielonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej przy 
zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii.  

10.  Zgodność wspieranych inwestycji z przepisami 
dotyczącymi emisji zanieczyszczeń i efektywności 
energetycznej 
 

T/N/ND 
Kryterium dopuszczające 

(spełnienie jest niezbędne dla 
możliwości dalszej oceny, 

zgodnie z kryteriami 
punktowanymi). Niespełnienie 
kryterium skutkuje negatywną 
oceną merytoryczną wniosku 

i jego odrzuceniem. 

Wspierane urządzenia do ogrzewania powinny od początku okresu 
programowania charakteryzować się obowiązującym od końca 2020r. 
minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji 
zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do 
dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej 
ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów 

związanych z energią. 

11.  Koordynacja wymiany źródeł ciepła i 
termomodernizacji 

T/N/ND 
Kryterium dopuszczające 

(spełnienie jest niezbędne dla 
możliwości dalszej oceny, 

zgodnie z kryteriami 
punktowanymi). Niespełnienie 
kryterium skutkuje negatywną 
oceną merytoryczną wniosku 

i jego odrzuceniem. 

Wsparcie powinno być uwarunkowane wykonaniem inwestycji 
zwiększających efektywność energetyczna i ograniczających 
zapotrzebowanie na energię w budynkach, w których wykorzystywana jest 
energia ze wspieranych urządzeń. 

12.  Trwałość projektu 
- Czy wiarygodność finansowa Beneficjenta 
umożliwia realizację projektu? 

T/N 
Kryterium dopuszczające 

(spełnienie jest niezbędne dla 
możliwości dalszej oceny, 

zgodnie z kryteriami 
punktowanymi). Niespełnienie 
kryterium skutkuje negatywną 
oceną merytoryczną wniosku 

i jego odrzuceniem. 

W ramach kryterium oceniana będzie trwałość finansowa projektu i zdolność 
instytucjonalna Beneficjenta. Analizie poddane będzie, czy deklarowane 
zasoby finansowe Wnioskodawcy są wystarczające do prawidłowej realizacji 
projektu oraz do zapewnienia stabilności finansowej po zakończeniu jego 
realizacji. Należy także poddać ocenie zdolność instytucjonalną 
Beneficjenta, sprawdzić, czy posiada on zdolność techniczną i dysponuje 
kompetentną kadrą niezbędną do realizacji prac, które będą prowadzone w 
wyniku realizacji projektu. 
Aby uzyskać pozytywną ocenę należy spełnić wszystkie trzy warunki 
wskazane w kryterium. 

- Czy zdolność instytucjonalna Beneficjenta 
gwarantuje sprawną realizację projektu 
(doświadczenie, struktura organizacyjna, zaplecze 
techniczne, kadra zaangażowana w realizację i 
obsługę projektu)? 

T/N 
Kryterium dopuszczające 

(spełnienie jest niezbędne dla 
możliwości dalszej oceny, 

zgodnie z kryteriami 
punktowanymi). Niespełnienie 
kryterium skutkuje negatywną 
oceną merytoryczną wniosku 

i jego odrzuceniem 
- Czy założenia odnośnie finansowania projektu po 
jego zakończeniu są realne i gwarantują stabilność 
finansową projektu przez okres 5 lat (3 lat w 
przypadku MŚP - w odniesieniu do projektów 

T/N 
Kryterium dopuszczające 

(spełnienie jest niezbędne dla 
możliwości dalszej oceny, 

zgodnie z kryteriami 
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dotyczących utrzymania inwestycji lub miejsc pracy) 
od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta 
lub w okresie ustalonym zgodnie z zasadami 
pomocy publicznej? 

punktowanymi). Niespełnienie 
kryterium skutkuje negatywną 
oceną merytoryczną wniosku 

i jego odrzuceniem 

13.  Koszty kwalifikowane są uzasadnione i 
zaplanowane w odpowiedniej wysokości 

T/N 
Kryterium dopuszczające 

(spełnienie jest niezbędne dla 
możliwości dalszej oceny, 

zgodnie z kryteriami 
punktowanymi). Niespełnienie 
kryterium skutkuje negatywną 
oceną merytoryczną wniosku 

i jego odrzuceniem. 

Badane jest, czy przedstawione w projekcie wydatki są uzasadnione i 
racjonalne z punktu widzenia realizacji danego projektu oraz adekwatne do 
jego zakresu i celu, np. czy poszczególne wydatki nie zostały w sposób 
znaczący przeszacowane. Przez „uzasadnione” należy rozumieć, iż koszty 
kwalifikowane muszą być potrzebne i bezpośrednio związane z realizacją 
działań uznanych za kwalifikowane w projekcie. Każda pozycja zawarta w 
harmonogramie rzeczowo-finansowym musi być odpowiednio opisana i 
uzasadniona. Przez „racjonalne” należy w tym miejscu rozumieć, że ich 
wysokość musi być dostosowana do zakresu zaplanowanych czynności / 
potrzeb inwestycyjnych. Przez „adekwatne” należy rozumieć, iż muszą być 
także odpowiednie ( rodzajowo i pod względem wysokości) do zakresu 
poszczególnych działań w projekcie oraz do rezultatów tych działań. 
Ponadto koszty kwalifikowalne obejmujące termomodernizację wynikają z 
audytu energetycznego. 

14.  Wpływ wartości wskaźników przyjętych w projekcie 
na realizację celów Programu oraz analiza ich 
wartości docelowych. 

0-3 

W ramach kryterium oceniane będzie, czy określone przez Wnioskodawcę 

wskaźniki osiągnięcia celów projektu w pełni opisują charakter projektu i 

mogą zostać osiągnięte przy danych nakładach i założonym sposobie 

realizacji projektu (realność osiągnięcia wskaźników). Ocena kryterium 

będzie uwzględniała skalę, zakres i specyfikę projektu. 

Ocenie podlegać będzie: 

- wybór, poprawność, kompletność, wiarygodność wskaźników i ich wpływ 

na cele określone w WRPO 2014+, 

- wpływ wartości docelowych wskaźników w projekcie na wartości docelowe 

wskaźników programowych wybranych do Ram Wykonania, 

- planowane zakończenie projektu do roku 2018. 

15.  Wpływ projektu na wdrażanie zasad horyzontalnych 

- wpływ neutralny – 0 pkt. 

- pozytywny wpływ na jedną z zasad 

horyzontalnych – 1 pkt. 

- pozytywny wpływ na dwie zasady horyzontalne – 

2 pkt.  

- pozytywny wpływ na trzy lub więcej zasad 

horyzontalnych – 3 pkt. 

0-3 

Ocenie podlegać będzie, czy projekt ma pozytywny wpływ na polityki 

horyzontalne UE. Zakres realizacji zasad horyzontalnych obejmuje: 

- zrównoważony rozwój, 

- równość szans i niedyskryminację, 

- równouprawnienie płci, 

- inne (nie wskazane powyżej). 

 

W ramach kryterium sprawdzana jest zgodność projektu z horyzontalnymi 
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zasadami niedyskryminacji i równości szans ze względu na płeć. W 

szczególności przedmiotem sprawdzenia jest, czy projekt nie ogranicza 

równego dostępu do zasobów (towarów, usług, infrastruktury) ze względu na 

płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, religię lub przekonania, 

niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. W przypadku osób z 

niepełnosprawnościami, niedyskryminacyjny charakter projektu oznacza 

konieczność stosowania zasady uniwersalnego projektowania i racjonalnych 

usprawnień zapewniających dostępność oraz możliwości korzystania ze 

wspieranej infrastruktury. 

Ponadto sprawdzane jest, czy projekt obejmuje finansowanie przedsięwzięć 

minimalizujących oddziaływanie działalności człowieka na środowisko. 

Zasada zrównoważonego rozwoju jest zachowana, jeżeli w ramach projektu 

zakłada się  podejmowanie działań ukierunkowanych na: racjonalne 

gospodarowanie zasobami, ograniczenie presji na środowisko, 

uwzględnianie efektów środowiskowych w zarządzaniu, podnoszenie 

świadomości ekologicznej społeczeństwa. 

Ocenie podlegać będzie także, czy projekt przewiduje wdrożenie 

ekoinnowacji lub technologii proekologicznych. 

16.  Komplementarność projektu z innymi projektami 
finansowanymi z funduszy europejskich  
tak – 2 pkt. 
nie – 0 pkt. 0-2 

Kryterium „komplementarności” dotyczy projektów powiązanych ze 
zgłoszonym projektem. W ramach kryterium oceniane będzie powiązanie 
projektu z innymi przedsięwzięciami, zarówno tymi zrealizowanymi, jak też z 
tymi, które są w trakcie realizacji, względnie z tymi, które dopiero uzyskały 
dofinansowanie. Chodzi tu o projekty realizowane przez beneficjenta 
(partnerów, inne podmioty) na tym samym terenie, finansowane ze środków 
Unii Europejskiej. 

17.  Efektywność kosztowa projektu (stosunek wartości 
środków UE wyrażonej w PLN do osiągniętej w 
wyniku realizacji projektu oszczędności energii 
(cieplnej i elektrycznej) wyrażonej w MWh/rok). 

0-3 

Przez oszczędność energii należy rozumieć różnicę pomiędzy łącznym 
zapotrzebowaniem obiektu/obiektów na energię przed realizacją projektu 
oraz po realizacji projektu (w MWh/rok). 
Punktacja wyliczana będzie wg wzoru: 
liczba punktów w kryterium = (X/Y) * A (wartość do drugiego miejsca po 
przecinku zaokrąglona matematycznie) 
gdzie: 
X- wskaźnik efektywności kosztowej najniższy w grupie złożonych projektów, 
gdzie wskaźnik efektywności kosztowej  = środki UE projektu/ łączna 
oszczędność energii  (wartość do drugiego miejsca po przecinku 
zaokrąglona matematycznie), 
Y- wskaźnik efektywności kosztowej ocenianego projektu, gdzie wskaźnik 
efektywności kosztowej  = środki UE projektu/ łączna oszczędność energii  
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(wartość do drugiego miejsca po przecinku zaokrąglona matematycznie), 
A- waga = 3 pkt. 
Maksymalna punktacja w kryterium 3 pkt. 

18.  W wyniku realizacji projektu nastąpi redukcja emisji 
CO2 (zmiana spalanego paliwa w piecach 
indywidualnych i mikrokogeneracja oraz wszelka 
przebudowa istniejących instalacji na 
wysokosprawną kogenerację musi skutkować 
redukcją CO2 o co najmniej 30%). 
- do 30 % - 1 pkt 
- powyżej 30 % do 45 % - 3 pkt.  
- powyżej 45 % do 60 % - 4 pkt. 
- powyżej 60 % - 6 pkt. 

1/3/4/6 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie wielkość redukcji emisji CO2 w 
% w wyniku realizacji projektu (na podstawie oszczędności energii cieplnej i 
elektrycznej osiągniętej w wyniku realizacji projektu (w oparciu o wskaźniki 
emisji wg KOBIZE). 

19.  W wyniku realizacji projektu wystąpi oszczędność 
energii. 
- od 25 % do 30 % - 1 pkt 
- powyżej 30 % do 45% - 3 pkt  
- powyżej 45 % do 60 % - 4 pkt.  
- powyżej 60 % - 6 pkt. 

1/3/4/6 

Oszczędność energii przyczynia się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń 
do atmosfery (w tym CO2) i prowadzi do obniżenia kosztów 
eksploatacyjnych. 
W zakresie głębokiej termomodernizacji wspierane będą projekty 
poprawiające efektywność energetyczną minimum o 25%. Zapis wynika z  
zapisów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+. 

20.  W wyniku realizacji projektu nastąpi redukcja emisji 
PM10 
- do 30 % -  1 pkt 
- powyżej 30 % do 45 %  -  3 pkt. 
- powyżej 45 % do 60 % –  4 pkt 
- powyżej 60 % - 6 pkt 

1/3/4/6 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie procentowa wielkość redukcji 
pyłu PM10 (na podstawie oszczędności energii cieplnej osiągniętej w wyniku 
realizacji projektu w oparciu o wskaźniki emisji pyłu PM10 wg. Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska). 

21.  Koordynacja projektu z planami rozwoju sieci 
ciepłowniczej dla danego obszaru 
- z deklaracji o zgodności projektu z planami 
rozwoju sieci ciepłowniczej dla danego obszaru 
wynika, że nie ma możliwości podłączenia się do 
sieci – 1 pkt. 

1 

Deklaracja beneficjenta o zgodności projektu z planem rozwoju sieci 
ciepłowniczej dla danego obszaru. 

22.  Projekt uwzględnia OZE. 
tak – 2 pkt.  
nie – 0 pkt. 

0-2 

Premiuje się projekty wykorzystujące OZE przez co przyczyniają się one do 
realizacji zapisów pakietu klimatycznego poprzez wzrost wykorzystania 
energii odnawialnej w bilansie energetycznym kraju i tym samym 
ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych. 

23.  Projekt jest realizowany w formule ESCO 
tak – 1 pkt. 
nie – 0 pkt. 

0/1 

W ramach kryterium premiowana będzie realizacja projektu przez 
specjalistyczną  firmę zwaną potocznie ESCO, która specjalizuje się w 
zapewnieniu finansowania oraz realizacji przedsięwzięć energooszczędnych 
u końcowych użytkowników energii i uzyskuje zwrot poniesionych nakładów i 
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zysk z faktycznie zrealizowanych oszczędności kosztów za energię. Zgodnie 
Dyrektywą 2012/27/WE z dnia 25 października 2012 r. definicja ESCO 
została zastąpiona pojęciem dostawcy usług energetycznych (preambuła 47) 
oraz EPC – umowa o poprawę efektywności energetycznej (preambuła 48).  
W ramach kryterium premiowane będzie wsparcie udzielane poprzez 
przedsiębiorstwa usług energetycznych (ESCO). 

 Razem punktów 
(maksymalna liczba punktów wynosi 33) 33  

 
 
ETAP II – Ranking projektów i wybór do dofinansowania 

ETAP III – Podpisanie umowy 
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OŚ PRIORYTETOWA 4 ŚRODOWISKO 
 
Działanie 4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego. 
Poddziałanie 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu. 
 
ETAP I  

1. Ocena formalna  

Lp. Nazwa kryterium 

OPIS ZNACZENIA KRYTERIUM (np. informacja 
o tym, czy spełnienie danego kryterium jest 

konieczne do przyznania dofinansowania, czy 
spełnienie danego kryterium jest 

stopniowalne, jaką wagę w ostatecznej ocenie 
ma ocena danego kryterium) 

DEFINICJA (tj. przede wszystkim zasady jego oceny) 

1 

Wniosek złożono w 
odpowiedzi na 
właściwe ogłoszenie o 
konkursie, w terminie 
określonym w 
ogłoszeniu.  

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. Brak 
możliwości korekty. 

Ocena kryterium polega na weryfikacji czy Wnioskodawca spełnia wszystkie 
zapisy zawarte w ogłoszeniu o konkursie (tj. m.in. termin, miejsce i forma 
składania wniosków o dofinansowanie projektu, typ projektu podlegający 
dofinansowaniu; zgodnie ze Szczegółowym opisem osi priorytetowych 
programu operacyjnego). 

2 
Wnioskodawca złożył 
w danym konkursie 
jeden projekt 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem.  
Brak możliwości korekty. 

Jeżeli w zapisach dokumentacji konkursowej wskazano, iż w ramach danego 
konkursu Wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden projekt, to 
przekroczenie tej liczby wyklucza Wnioskodawcę z dalszej oceny formalnej 
wniosku i uniemożliwia otrzymanie dofinansowania. 

3 

Zgodność założeń 
projektu z wymogami 
zawartymi w 
Uszczegółowieniu i 
dokumentacji 
konkursowej  

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem.  
Możliwość jednorazowej korekty. 

Weryfikacji podlega zgodność zapisów przedstawionych we wniosku o 
dofinansowanie z zapisami dokumentacji konkursowej (w tym  z zapisami  
Linii demarkacyjnej i art. 65 ust. 6 rozporządzenia ogólnego) oraz ze 
Szczegółowym opisem osi priorytetowych programu operacyjnego. 
Weryfikacji podlega m.in. rodzaj projektu, maksymalna/minimalna wartość 
projektu, dzień rozpoczęcia kwalifikowalności, cele projektu, spełnienie 
regulacji zawartych w Informacjach dodatkowych w Szczegółowym opisie osi 
priorytetowych programu operacyjnego. 

4 

Wnioskodawca  jest 
uprawniony do 
ubiegania się o 
wsparcie w ramach 
konkursu 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. Brak 
możliwości korekty. 

Weryfikacji podlega: typ Beneficjenta wskazany w Szczegółowym opisie osi 
priorytetowych programu operacyjnego, a dotyczący danej osi priorytetowej/ 
działania/poddziałania. Weryfikacja następuje na podstawie dokumentów 
rejestrowych Wnioskodawcy (np. KRS, REGON, CEIDG). Ponadto w ramach 
przedmiotowego kryterium sprawdzeniu podlega czy Wnioskodawca nie jest 
podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania dofinansowania na 
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podstawie odrębnych przepisów wymienionych m.in. w Wytycznych w 
zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 Ministerstwa 
Infrastruktury i Rozwoju. W sytuacji gdy Wnioskodawcą jest przedsiębiorca 
dodatkowo weryfikowany jest jego status.  

5 

Wnioskodawca nie 
podlega wykluczeniu z 
ubiegania się o 
dofinansowanie na 
podstawie ustawy o 
finansach publicznych 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem.  
Brak możliwości korekty. 

Weryfikacja Wnioskodawcy zgodnie z zapisami ustawy o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.). 

6 
Projekt nie dotyczy 
sektorów wyłączonych 
ze wsparcia WRPO 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem.  
Uwaga: Możliwość skorygowania błędnie 
podanego kodu PKD oraz wyjaśnienia wątpliwej 
sytuacji w przypadku gdy wskazany przez 
Wnioskodawcę kod PKD nie rozstrzyga 
jednoznacznie o występowaniu działalności 
wykluczonej w ramach WRPO. 

Weryfikacji podlega rodzaj prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności 
gospodarczej na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności. Projekty z 
sektorów wyłączonych ze wsparcia WRPO wykluczone są z możliwości 
otrzymania dofinansowania. 

7 

Wnioskodawca ma 
siedzibę i/lub prowadzi 
/ będzie prowadził 
działalność na 
terytorium 
Województwa 
Wielkopolskiego. 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. Brak 
możliwości korekty.  

Projekty są skierowane do Wnioskodawców, którzy mają siedzibę i/lub 
prowadzą lub będą prowadzić działalność na terytorium województwa 
wielkopolskiego (weryfikacji dokonuje się na podstawie zapisów w 
dokumentach rejestrowych/ statutowych stanowiących załączniki 
obligatoryjne do wniosku, w przypadku Wnioskodawców, którzy 
zadeklarowali prowadzenie działalności na terenie województwa 
wielkopolskiego na podstawie oświadczenia z deklaracją dostarczeniem 
właściwych dokumentów rejestrowych/statutowych przed podpisaniem 
umowy).  Uwaga: W przypadku złożenia wniosku o dofinansowanie w okresie 
zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę 
lub nieprowadzenia przez niego w ogóle działalności gospodarczej Projekt 
otrzymuje negatywną oceną formalną. 

8 

Projekt jest 
realizowany na terenie 
Województwa 
Wielkopolskiego. 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. Brak 
możliwości korekty. 

Wnioskodawca jest zobligowany do realizacji projektu na terenie 
województwa wielkopolskiego. Weryfikacji podlega obszar realizacji projektu 
wskazany we wniosku o dofinansowanie  

9 
Projekt spełnia 
przesłanki inwestycji 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 

Wsparcia nie uzyskują projekty, które nie spełniają przesłanek wynikających 
z definicji zawartej w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 
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początkowej. Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. Brak 
możliwości korekty. 

czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (DZ. U. UE L 187 z 
26.06.2014). 

10 
Zgodność okresu 
realizacji z okresem 
programowym   

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty. 

Weryfikacji podlega okres realizacji projektu przedstawiony we wniosku o 
dofinansowanie (czy nie wykracza on poza ramy wynikające z zapisów 
dokumentacji konkursowej). Projekty nieobjęte pomocą publiczną - dzień 
rozpoczęcia kwalifikowalności - okres realizacji nie wcześniej niż 1 stycznia 
2014r. Końcową datą kwalifikowalności wydatków jest 31 grudnia 2023 r.  
W stosunku do projektów objętych zasadami pomocy publicznej termin 
rozpoczęcia kwalifikowalności powinien być zgodny z obowiązującymi w tym 
zakresie zasadami. 

11 

Wnioskodawca 
zagwarantował 
zachowanie trwałości 
projektu  

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty 

Weryfikacji podlega zgodność dokumentacji projektowej z zapisami art. 71 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 
17 grudnia 2013 r. ws. trwałości operacji. 

12 
Prawidłowa wartość 
projektu 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty  

Weryfikacji podlega zgodność  wartości projektu z zapisami dokumentacji 
konkursowej i Szczegółowym opisem osi priorytetowych programu 
operacyjnego. 

13 
Prawidłowo wykonane 
obliczenia we wniosku 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty  

Weryfikacji podlega prawidłowość przeprowadzonych przez wnioskodawcę 
obliczeń matematycznych - zarówno poprawność kwotowa jak i procentowa. 
Obliczenia powinny być przeprowadzone zgodnie z Instrukcją wypełniania 
wniosku o dofinansowanie oraz pozostałą dokumentacją konkursową. 

14 
Prawidłowa 
kwalifikowalność 
kosztów 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty  

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia dofinansowaniem są wyłącznie 
wydatki niezbędne do realizacji projektu i faktycznie poniesione przez 
Wnioskodawcę w okresie realizacji projektu. Sprawdzeniu podlega w 
szczególności, czy: 
1) zakres rzeczowy Projektu spełnia wymogi kwalifikowalności dla danego 
Działania (Wytyczne w sprawie kwalifikowalności...), 
2) wydatki wskazane w Projekcie co do zasady uznać można za 
kwalifikowalne, 
3) wydatki zostały poniesione przez Wnioskodawcę w odpowiednim okresie 
(nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 i nie później niż 31 grudnia 2023 r z 
wyjątkiem  projektów objętych zasadami pomocy publicznej i szczegółowych 
regulacji konkursowych), 
4) Projekt nie został sfinansowany w ramach innego programu pomocowego. 
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15 
Właściwy poziom 
dofinansowania 
projektu 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania).  
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty  

Weryfikacji podlega prawidłowość obliczenia kwoty dofinansowania. Poziom 
dofinansowania musi być zgodny z dokumentacją konkursową, 
Szczegółowym opisem osi priorytetowych programu operacyjnego oraz 
Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie. Wartość dofinansowania z 
Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego należy zaokrąglać w dół do 
dwóch miejsc po przecinku. 

16 

Analiza pomocy 
publicznej - zgodność 
z odpowiednim 
programem 
pomocowym 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania).  
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty 

Weryfikacji podlega zgodność wnioskowanej pomocy publicznej z właściwymi 
przepisami prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania 
pomocy obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia. 

17 

Prawidłowo 
przygotowane studium 
wykonalności/biznes 
plan (w tym 
prawidłowo wykonane 
obliczenia) 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty. 

Weryfikacji podlega prawidłowość/ kompletność sporządzenia studium 
wykonalności/biznes planu w oparciu o stosowne wytyczne  (m.in brak 
błędów rachunkowych, prawidłowość sporządzenia analiz finansowych, 
właściwe wypełnienie wymaganych pól na aktualnym formularzu) 

18 

Wnioskodawca 
zagwarantował 
zabezpieczenie 
środków na realizację 
projektu ( w przypadku 
Działania 1.5 wskazał 
źródła finansowania 
projektu) 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania).  
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem.  
Możliwość jednorazowej korekty. 

Weryfikacji podlega dokument gwarantujący zabezpieczenie kwoty wkładu 
własnego (m.in. prawidłowy cel zabezpieczenia, właściwa kwota 
zabezpieczenia, termin obowiązywania  zabezpieczenia), którą dysponuje 
Wnioskodawca. Kwota dotyczy wydatków niekwalifikowalnych projektu oraz 
wydatków kwalifikowalnych, stanowiących różnicę pomiędzy całkowitą 
wartością wydatków kwalifikowalnych, a kwotą dofinansowania. Typy 
dokumentów potwierdzających zabezpieczenie środków na realizację 
projektu są określone w dokumentacji konkursowej.  

19 
 Wskaźniki z listy IZ, 
adekwatne do typu 
projektu  

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty.  

Weryfikacji podlega właściwy dobór przez Wnioskodawcę wskaźników 
zgodnie z Listą wskaźników i ich definicjami podanymi w dokumentacji 
konkursowej. Sposób wypełniania wniosku w zakresie wskaźników produktu i 
rezultatu opisany jest w  Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie. 
Wybrane wskaźniki muszą odzwierciedlać efekty rzeczowe i wpływ 
przedsięwzięcia na otoczenie społeczno-ekonomiczne.   

20 

Wniosek i załączniki 
są wypełnione zgodnie 
z dokumentacją 
konkursową 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty. 

Weryfikacji podlega zgodność zapisów zamieszczonych w dokumentacji 
projektowej z obowiązującą Wnioskodawcę dokumentacją konkursową, m.in. 
z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie, Wytycznymi do SW, 
Instrukcjami wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie 

21 
Kompletność wniosku i 
załączników 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 

 Sprawdzeniu podlega czy Wnioskodawca złożył dokumentację projektową 
zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji konkursowej  a w 
szczególności, czy: 
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oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty. 

1) wniosek o dofinansowanie, biznes-plan/studium wykonalności oraz 
załączniki obligatoryjne mają wszystkie strony i zamieszczono w nich 
wszystkie wymagane dane 
2) dokumentacja projektowa została przygotowana na aktualnych 
formularzach obowiązujących w danym konkursie, 
3) do wniosku o dofinansowanie załączono wszystkie wymagane załączniki 
aktualne dla danego konkursu, 
4) dokonano potwierdzenia dokumentów za zgodność z oryginałem, 
5) dokumentacja projektowa została złożona w odpowiedniej ilości 
egzemplarzy zgodnie z wymogami danego konkursu, 
6) dokumentacja projektowa w formie elektronicznej została przygotowana na 
właściwym nośniku informatycznym w odpowiednim pliku i możliwe jest 
odczytania danych zawartych na nośniku informatycznym. 

22 

Spójność informacji 
zawartych  w 
dokumentacji 
projektowej 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty. 

Weryfikacji podlega spójność zapisów w całej dokumentacji projektowej 
złożonej przez Wnioskodawcę, także w ramach samego formularza wniosku 
o dofinansowanie. 

23 
Właściwa informacja i 
promocja projektu 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty. 

Weryfikacji podlega zgodność zapisów przedstawionych we wniosku o 
dofinansowanie/dokumentacji projektowej  z właściwymi  Wytycznymi. 

24 

Projekt zakłada 
pozytywny lub 
neutralny wpływ 
inwestycji na polityki 
horyzontalne (polityka 
zrównoważonego 
rozwoju i równości 
szans) oraz obszary 
Natura 2000 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty. 

Weryfikacji 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. 

25 
Zgodność projektu z 
wymogami OOŚ 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty. 

Sprawdzeniu podlega zgodność z wymogami OOŚ obowiązującymi w danym 
Działaniu właściwymi dla danego rodzaju inwestycji 

26 
Projekt jest zgodny z 
planami, dokumentami 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 

Weryfikacji podlega zgodność zakresu projektu z zapisami dokumentów, o 
których mowa w Szczegółowym opisie osi priorytetowych programu 



 

 

44 | S t r o n a  

 

 
 

2. Ocena merytoryczna 
 

Lp. Nazwa kryterium 
OPIS ZNACZENIA 

KRYTERIUM 
DEFINICJA (tj. przede wszystkim zasady jego oceny) 

1.  Zgodność z aktualną Strategią Rozwoju 
Województwa Wielkopolskiego. 

T/N 
Kryterium dopuszczające 

(spełnienie jest niezbędne dla 
możliwości dalszej oceny, 

zgodnie z kryteriami 
punktowanymi). Niespełnienie 
kryterium skutkuje negatywną 
oceną merytoryczną wniosku i 

jego odrzuceniem. 

W ramach kryterium sprawdzana będzie zgodność projektu ze Strategią 
Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku. Wnioskodawca w 
dokumentacji aplikacyjnej powinien w sposób opisowy wykazać zgodność 
przedsięwzięcia z celami strategicznymi oraz szczegółowo uzasadnić, jak 
projekt wpłynie na osiągniecie wskazanych celów Strategii. 

2.  Realizacja docelowego przedsięwzięcia będzie 
miała wpływ na realizację celów strategii na rzecz 
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu Europa 
2020. 

T/N 
Kryterium dopuszczające 

(spełnienie jest niezbędne dla 
możliwości dalszej oceny, 

zgodnie z kryteriami 
punktowanymi). Niespełnienie 
kryterium skutkuje negatywną 
oceną merytoryczną wniosku i 

jego odrzuceniem. 

Na podstawie opisu projektu i postawionych w nim celów ocenia się, czy dany 
projekt wpisuje się w cele i założenia Strategii na rzecz inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Europa 
2020 w kwestiach dotyczących aspektów danego działania. 

3.  Zgodność projektu (w tym podstawowych 
parametrów technicznych) z obowiązującymi 
aktami prawnymi dotyczącymi realizowanej 
inwestycji. 

T/N 
Kryterium dopuszczające 

(spełnienie jest niezbędne dla 
możliwości dalszej oceny, 

zgodnie z kryteriami 
punktowanymi). Niespełnienie 
kryterium skutkuje negatywną 
oceną merytoryczną wniosku i 

jego odrzuceniem. 

Projekt musi być zgodny z wszystkimi obowiązującymi przepisami krajowymi / 
unijnymi, które mają zastosowanie przy jego realizacji (w tym m.in. z prawem 
budowlanym, prawem zamówień publicznych, Ustawą o rachunkowości, 
Ustawą o podatku od towarów i usług, Ustawą o podatku dochodowym od 
osób prawnych, Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
Kodeksem spółek handlowych, Ustawą o swobodzie działalności 
gospodarczej). 

4.  Trwałość projektu 
- Czy wiarygodność finansowa Beneficjenta 
umożliwia realizację projektu? 

T/N 
Kryterium dopuszczające 

(spełnienie jest niezbędne dla 
możliwości dalszej oceny, 

zgodnie z kryteriami 

W ramach kryterium oceniana będzie trwałość finansowa projektu i zdolność 
instytucjonalna Beneficjenta. Analizie poddane będzie, czy deklarowane 
zasoby finansowe Wnioskodawcy są wystarczające do prawidłowej realizacji 
projektu oraz do zapewnienia stabilności finansowej po zakończeniu jego 

strategicznymi 
określonymi w 
dokumentacji 
konkursowej 

Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty 

operacyjnego oraz w dokumentacji konkursowej, a których spełnienie jest 
niezbędne w celu otrzymania dofinansowania. Sprawdzeniu podlegało będzie 
także zlokalizowanie inwestycji na obszarze objętym określonym 
dokumentem np. programie rewitalizacji bądź wpływ przedsięwzięcia spoza 
wskazanego obszaru na niego oddziałującego (jeśli dotyczy).  
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punktowanymi). Niespełnienie 
kryterium skutkuje negatywną 
oceną merytoryczną wniosku i 

jego odrzuceniem. 

realizacji. Należy także poddać ocenie zdolność instytucjonalną Beneficjenta, 
sprawdzić, czy posiada on zdolność techniczną i dysponuje kompetentną 
kadrą niezbędną do realizacji prac, które będą prowadzone w wyniku 
realizacji projektu. 
Aby uzyskać pozytywną ocenę należy spełnić wszystkie trzy warunki 
wskazane w kryterium. 

- Czy zdolność instytucjonalna Beneficjenta 
gwarantuje sprawną realizację projektu 
(doświadczenie, struktura organizacyjna, zaplecze 
techniczne, kadra zaangażowana w realizację i 
obsługę projektu)? 

T/N 
Kryterium dopuszczające 

(spełnienie jest niezbędne dla 
możliwości dalszej oceny, 

zgodnie z kryteriami 
punktowanymi). Niespełnienie 
kryterium skutkuje negatywną 
oceną merytoryczną wniosku i 

jego odrzuceniem. 
- Czy założenia odnośnie finansowania projektu 
po jego zakończeniu są realne i gwarantują 
stabilność finansową projektu przez okres 5 lat (3 
lat w przypadku MŚP - w odniesieniu do projektów 
dotyczących utrzymania inwestycji lub miejsc 
pracy) od daty płatności końcowej na rzecz 
beneficjenta lub w okresie ustalonym zgodnie z 
zasadami pomocy publicznej? 

T/N 
Kryterium dopuszczające 

(spełnienie jest niezbędne dla 
możliwości dalszej oceny, 

zgodnie z kryteriami 
punktowanymi). Niespełnienie 
kryterium skutkuje negatywną 
oceną merytoryczną wniosku i 

jego odrzuceniem. 

5.  Koszty kwalifikowane są uzasadnione i 
zaplanowane w odpowiedniej wysokości.     

T/N 
Kryterium dopuszczające 

(spełnienie jest niezbędne dla 
możliwości dalszej oceny, 

zgodnie z kryteriami 
punktowanymi). Niespełnienie 
kryterium skutkuje negatywną 
oceną merytoryczną wniosku i 

jego odrzuceniem. 

Badane jest, czy przedstawione w projekcie wydatki są uzasadnione i 
racjonalne z punktu widzenia realizacji danego projektu oraz adekwatne do 
jego zakresu i celu, np. czy poszczególne wydatki nie zostały w sposób 
znaczący przeszacowane. Przez „uzasadnione” należy rozumieć, iż koszty 
kwalifikowane muszą być potrzebne i bezpośrednio związane z realizacją 
działań uznanych za kwalifikowane w projekcie. Każda pozycja zawarta w 
harmonogramie rzeczowo-finansowym musi być odpowiednio opisana i 
uzasadniona. Przez „racjonalne” należy w tym miejscu rozumieć, że ich 
wysokość musi być dostosowana do zakresu zaplanowanych czynności / 
potrzeb inwestycyjnych. Przez „adekwatne” należy rozumieć, iż muszą być 
także odpowiednie ( rodzajowo i pod względem wysokości) do zakresu 
poszczególnych działań w projekcie oraz do rezultatów tych działań. 

6.  Projekt zakłada zwiększenie dostępności obiektu 
do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

T/ND 
Kryterium dopuszczające 

(spełnienie jest niezbędne dla 
możliwości dalszej oceny, 

zgodnie z kryteriami 
punktowanymi). Niespełnienie 
kryterium skutkuje negatywną 
oceną merytoryczną wniosku i 

jego odrzuceniem. 

Ocenie podlegać będzie, czy projekt przewiduje działania przystosowujące 
infrastrukturę do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (inwestycje, które 
pomagają likwidować fizyczne bariery utrudniające osobom z 
niepełnosprawnościami dostęp do obiektów kulturalnych). 
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7.  Wpływ wartości wskaźników przyjętych w 
projekcie na realizację celów Programu oraz 
analiza ich wartości docelowych. 

0-3 

W ramach kryterium oceniane będzie, czy określone przez Wnioskodawcę 

wskaźniki osiągnięcia celów projektu w pełni opisują charakter projektu i 

mogą zostać osiągnięte przy danych nakładach i założonym sposobie 

realizacji projektu (realność osiągnięcia wskaźników). Ocena kryterium 

będzie uwzględniała skalę, zakres i specyfikę projektu. 

Ocenie podlegać będzie: 

- wybór, poprawność, kompletność, wiarygodność wskaźników i ich wpływ na 

cele określone w WRPO 2014+, 

- wpływ wartości docelowych wskaźników w projekcie na wartości docelowe 

wskaźników programowych wybranych do Ram Wykonania, 

- planowane zakończenie projektu do roku 2018. 

8.  Komplementarność z innymi projektami 
finansowanymi ze środków europejskich  
tak – 2 pkt. 
nie – 0 pkt.. 0/2 

Kryterium „komplementarności” dotyczy projektów powiązanych ze 
zgłoszonym projektem. W ramach kryterium oceniane będzie powiązanie 
projektu z innymi przedsięwzięciami, zarówno tymi zrealizowanymi, jak też z 
tymi, które są w trakcie realizacji, względnie z tymi, które dopiero uzyskały 
dofinansowanie. Chodzi tu o projekty realizowane przez beneficjenta 
(partnerów, inne podmioty) na tym samym terenie, finansowane ze środków 
Unii Europejskiej. 

9.  Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu (czy 
realizacja projektu została poprzedzona 
odpowiednimi analizami – ekonomiczną, 
finansową, ryzyka oraz popytu – wykazanie 
zapotrzebowania na dany projekt, w tym 
szacowana liczba odwiedzających). 

0-5 

W ramach kryterium analizowane będzie przedstawione uzasadnienie 
potrzeby realizacji projektu, w tym m.in. opis istniejącej konkurencji, 
zapotrzebowanie na produkt/usługę powstałą w wyniku realizacji 
przedsięwzięcia. W ocenie brane pod uwagę będzie, czy projekt stanowi 
odpowiedź na zidentyfikowane problemy/potrzeby Wnioskodawcy, czy 
planowane działania są adekwatne do potrzeb Wnioskodawcy, czy 
planowane działania umożliwią realizację projektu, czy potrzeby 
Wnioskodawcy wynikają ze szczegółowej analizy, czy Wnioskodawca 
wykazał zapotrzebowanie rynku na produkty/usługi powstałe w wyniku 
realizacji projektu, czy projekt rozwiązuje w pełni zidentyfikowane problemy. 

10.  Wpływ projektu na wdrażanie zasad 
horyzontalnych 
- wpływ neutralny – 0 pkt. 
- pozytywny wpływ na jedną z zasad 
horyzontalnych – 1 pkt. 
- pozytywny wpływ na dwie zasady horyzontalne – 
2 pkt.  
- pozytywny wpływ na trzy lub więcej zasad 
horyzontalnych – 3 pkt. 

0-3 

Ocenie podlegać będzie, czy projekt ma pozytywny wpływ na polityki 
horyzontalne UE. Zakres realizacji zasad horyzontalnych obejmuje: 
- zrównoważony rozwój, 
- równość szans i niedyskryminację, 
- równouprawnienie płci, 
- inne (nie wskazane powyżej). 
 
W ramach kryterium sprawdzana jest zgodność projektu z horyzontalnymi 
zasadami niedyskryminacji i równości szans ze względu na płeć. W 
szczególności przedmiotem sprawdzenia jest, czy projekt nie ogranicza 



 

 

47 | S t r o n a  

 

równego dostępu do zasobów (towarów, usług, infrastruktury) ze względu na 
płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, religię lub przekonania, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. W przypadku osób z 
niepełnosprawnościami, niedyskryminacyjny charakter projektu oznacza 
konieczność stosowania zasady uniwersalnego projektowania i racjonalnych 
usprawnień zapewniających dostępność oraz możliwości korzystania ze 
wspieranej infrastruktury. 
Ponadto sprawdzane jest, czy projekt obejmuje finansowanie przedsięwzięć 
minimalizujących oddziaływanie działalności człowieka na środowisko. 
Zasada zrównoważonego rozwoju jest zachowana, jeżeli w ramach projektu 
zakłada się  podejmowanie działań ukierunkowanych na: racjonalne 
gospodarowanie zasobami, ograniczenie presji na środowisko, uwzględnianie 
efektów środowiskowych w zarządzaniu, podnoszenie świadomości 
ekologicznej społeczeństwa. 
Ocenie podlegać będzie także, czy projekt przewiduje wdrożenie 
ekoinnowacji lub technologii proekologicznych. 

11.  Wpływ projektu na znaczenie kultury w życiu 
mieszkańców i zwiększenie dostępu do wysokiej 
jakości oferty kulturalnej (w wyniku realizacji 
projektu nastąpi poprawa dostępności do kultury, 
projekt przyczyni się do zachowania dziedzictwa 
kulturowego dla przyszłych pokoleń, projekt 
umożliwi nowe formy uczestnictwa w kulturze, 
projekt dotyczy obiektu poprzemysłowego lub 
powojskowego o wartościach historycznych, 
któremu nadano nowe funkcje kulturalne). 

0-4 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie wpływ projektu na wzrost 
poczucia przynależności oraz identyfikacji z regionem poprzez ukazanie 
szerokiemu gronu adresatów wartości województwa wielkopolskiego, a także 
wzmacnianie aktywności kulturalnej mieszkańców województwa. Oceniane 
będzie to czy infrastruktura będąca przedmiotem projektu umożliwi 
organizowanie wydarzeń kulturalnych mających wpływ na rozwój kultury w 
regionie, przyczyniających się do wzmocnienia więzi z regionem i jego 
tradycjami. 

12.  Projekt wpłynie na zwiększenie atrakcyjności 
turystycznej i inwestycyjnej regionu.  

0-6 

Realizacja projektu ma przyczynić się do wzrostu atrakcyjności gospodarczej 
terenu. Ocenie podlegać będzie czy realizacja projektu spowoduje i w jakim 
stopniu zwiększenie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej regionu, 
wyrażonej w zwiększeniu liczby osób korzystających (widzów, słuchaczy, 
zwiedzających, itp.) z oferty/obiektów kultury. 

13.  Oddziaływanie projektu: 
lokalne – 2 pkt. 
regionalne – 4 pkt.. 

2/4 

Weryfikacji podlegać będzie zasięg oddziaływania projektu, w tym czy projekt 
dotyczy jedynej instytucji kultury w powiecie/gminie. Beneficjent musi 
szczegółowo i wyczerpująco opisać i uzasadnić zasięg oddziaływania 
(lokalny, regionalny). 
2 pkt. – projekt o charakterze lokalnym, skierowany do mieszkańców gminy, 
powiatu, w którym realizowana jest inwestycja; 
4 pkt. – projekt o charakterze regionalnym, skierowany do mieszkańców 
całego województwa, a także mieszkańców innych województw, 
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cudzoziemców. 

14.  Czy wnioskodawca posiada strategię rozwoju 
instytucji lub program działania, które 
uwzględniają poszerzenie oferty kulturowej 
pociągającej za sobą zwiększenie liczby osób 
korzystających z instytucji kultury? 
(plan wykorzystania danego obiektu na cele 
kulturalne, przewidywana oferta programowa, 
sposób organizacji działalności kulturalnej w 
obiekcie) 

1-3 

Ocenie podlegać będzie czy Wnioskodawca posiada ofertę programową (w 
postaci strategii rozwoju instytucji lub programu działania), która w wyniku 
realizacji projektu zostanie poszerzona lub spowoduje zwiększenie jej 
atrakcyjności. W związku z tym Wnioskodawca powinien zaprezentować 
swoją ofertę programową w powiązaniu z realizowanym projektem, z 
wyszczególnieniem i uzasadnieniem podjętych działań niezbędnych do 
poszerzenia oferty kulturowej pociągającej za sobą zwiększenie liczby osób 
korzystających z instytucji kultury. 
Priorytetowo traktowane będą projekty zapewniające wysoką jakość 
merytoryczną i obszerną gamę oferty kulturalnej kierowanej do szerokiego 
grona odbiorców. 

15.  Realizacja projektu wpłynie na poprawę 
efektywności funkcjonowania obiektów / instytucji 
w długim okresie (w tym: obniżenie kosztów 
utrzymania na rzecz wydatków inwestycyjnych, 
zastosowanie rozwiązań energooszczędnych, 
pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania, 
dodatnie efekty ekonomiczne na bezpośrednie 
otoczenie inwestycji). 

0-8 

Ocena dokonywana będzie na podstawie opisu oryginalności proponowanych 
rozwiązań na tle obecnie stosowanych. Badane będzie, czy proponowane 
rozwiązania wykorzystują zastosowanie różnorodnej gamy nowoczesnych 
technologii oraz czy wprowadzone w wyniku realizacji projektu pozytywne 
zmiany wpłyną znacząco na poprawę infrastruktury w regionie. Projekt 
zakłada zastosowanie nowoczesnych rozwiązań 
technicznych/technologicznych, wpływających na: podniesienie standardu 
technicznego obiektu (np. dotyczących poprawy wydajności energetycznej 
budynku) na zmniejszenie kosztów utrzymania budynków/obiektu. 
Przykładowe oczekiwane efekty: 
– podniesienie standardu i estetyki budynku i przedłużenie jego żywotności 
(w strefie ochrony konserwatorskiej); 
– wzrost atrakcyjności nieruchomości poprzez poprawę wartości technicznej i 
użytkowej budynku; 
– zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku (zmontowanie nowoczesnych 
systemów centralnego ogrzewania pozwoli również na oszczędność wody 
(minimalizacja strat); zamontowanie energooszczędnych odbiorników energii 
elektrycznej zmniejszy zapotrzebowanie na jej pobór); 
– zmniejszenie emisji CO2. 
W ramach kryterium badane i oceniane będą następujące elementy: 
– obniżenie kosztów utrzymania na rzecz wydatków inwestycyjnych – 2 pkt.; 
– zastosowanie innowacyjnych rozwiązań energooszczędnych – 2 pkt.; 
– dywersyfikacja źródeł finansowania – pozyskiwanie zewnętrznych źródeł 
finansowania – 2 pkt.; 
– dodatnie efekty ekonomiczne mające wpływ na bezpośrednie otoczenie 
inwestycji – 2 pkt.. 
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16.  Liczba nowopowstałych miejsc pracy w wyniku 
realizacji projektu. 
- brak nowych miejsc pracy – 0 pkt. 
- utworzone jedno nowe miejsce pracy – 1 pkt. 
- utworzone dwa lub więcej nowych miejsc pracy 
– 2 pkt. 

0-2 

Ocenie podlegać będzie czy nastąpi przyrost zatrudnienia w wyniku realizacji 
projektu. Nowopowstałe miejsce pracy rozumiane jest jako liczba nowych 
trwałych miejsc pracy (dotyczy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w 
pełnym wymiarze czasu) utworzonych bezpośrednio w efekcie realizacji 
projektu. Nowe miejsce pracy może powstać w trakcie realizacji projektu bądź 
maksymalnie w okresie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu.  

17.  Kompleksowość projektu  (zakres inwestycji 
dodatkowo obejmuje takie działania jak m.in. 
zabezpieczenie zabytków przed kradzieżą i 
zniszczeniem, przewiduje zagospodarowanie 
otoczenia obiektu/ów, tworzy system 
oznakowania obszarów i obiektów atrakcyjnych 
kulturowo, itp.). 

0-2 

Kryterium to premiuje projekty kompleksowe, przyczyniające się do 
poszerzenia zakresu inwestycji o takie działania, jak m.in. zabezpieczenie 
zabytków przed kradzieżą i zniszczeniem, przewiduje zagospodarowanie 
otoczenia obiektu/ów, tworzy system oznakowania obszarów i obiektów 
atrakcyjnych kulturowo, itp. 
W ramach tego działania mogą być realizowane następujące typy projektów: 
1. Rewitalizacja, rewaloryzacja, konserwacja, renowacja, restauracja, 
zachowanie, a także adaptacja na cele kulturalne, obiektów oraz obszarów 
zabytkowych. 
2. Rozbudowa, przebudowa instytucji kultury oraz wyposażenie instytucji 
kultury. 
3. Rewitalizacja, rewaloryzacja, konserwacja, renowacja, restauracja, 
zachowanie, a także adaptacja na cele kulturalne obiektów poprzemysłowych 
i powojskowych o wartościach historycznych.  
4. Ochrona, zachowanie i zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego i 
obiektów zabytkowych.  
5. Konserwacja, renowacja, przebudowa, odbudowa, a także adaptacja na 
cele kulturalne miejsc martyrologii. 
6. Zakup trwałego wyposażenia oraz konserwacja i zabezpieczenie 
muzealiów, archiwaliów, starodruków i innych zabytków ruchomych jako 
integralne elementy szerszego projektu infrastrukturalnego. 
7. Zabezpieczenie zabytków przed kradzieżą i zniszczeniem. 
8. Zagospodarowanie otoczenia obiektów  
o charakterze kulturalnym (wyłącznie jako element szerszego projektu 
inwestycyjnego). 
9. Tworzenie i rozwój systemów oznakowania obszarów i obiektów 
atrakcyjnych kulturowo (wyłącznie jako element projektu inwestycyjnego). 
10. Działania związane z wykorzystaniem i rozwojem aplikacji i usług 
teleinformatycznych, jak również rozwój kultury i turystyki związanej z 
treściami cyfrowymi (wyłącznie jako element projektu inwestycyjnego) 
Priorytetowo traktowane będą projekty łączące kilka spośród ww. typów 
działań w celu zaspokojenia uzasadnionych potrzeb projektu: 
– kompleksowy (3 z ww. działań) – 2 pkt. 
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– niewielkiej kompleksowości (2 z ww. działań) - 1 pkt. 
– niekompleksowy – 0 pkt. 

18.  Projekt jest zlokalizowany na terenie OSI 
„Obszary o najniższej dostępności do usług 
warunkujących możliwości rozwojowe” 
tak – 3 pkt. 
nie – 0 pkt.. 

0/3 

Realizacja projektu wpłynie na polepszenie dostępu do obszarów o najniższej 
dostępności do usług warunkujących możliwości rozwojowe. Kryterium 
wynika z sekcji nr 4 WRPO 2014+. Kryterium premiuje projekty, które 
realizowane są na terenie regionalnych OSI . Realizacja projektu na tych 
obszarach pozwoli na zwiększenie szans rozwojowych tych obszarów, 
wzmocnienie spójności województwa, a w konsekwencji poprawi 
konkurencyjność regionu. 

 Razem punktów 
(maksymalna liczba punktów wynosi 45) 45 

 

 
ETAP II – Ranking projektów i wybór do dofinansowania 

ETAP III – Podpisanie umowy 
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Działanie 4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego. 
Poddziałanie 4.4.2 Wydarzenia kulturalne i historyczne. 
 

ETAP I  

1. Ocena formalna  

Lp. Nazwa kryterium 

OPIS ZNACZENIA KRYTERIUM (np. informacja 
o tym, czy spełnienie danego kryterium jest 

konieczne do przyznania dofinansowania, czy 
spełnienie danego kryterium jest 

stopniowalne, jaką wagę w ostatecznej ocenie 
ma ocena danego kryterium) 

DEFINICJA (tj. przede wszystkim zasady jego oceny) 

1 

Wniosek złożono w 
odpowiedzi na 
właściwe ogłoszenie o 
konkursie, w terminie 
określonym w 
ogłoszeniu.  

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. Brak 
możliwości korekty. 

Ocena kryterium polega na weryfikacji czy Wnioskodawca spełnia wszystkie 
zapisy zawarte w ogłoszeniu o konkursie (tj. m.in. termin, miejsce i forma 
składania wniosków o dofinansowanie projektu, typ projektu podlegający 
dofinansowaniu; zgodnie ze Szczegółowym opisem osi priorytetowych 
programu operacyjnego). 

2 
Wnioskodawca złożył 
w danym konkursie 
jeden projekt 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem.  
Brak możliwości korekty. 

Jeżeli w zapisach dokumentacji konkursowej wskazano, iż w ramach danego 
konkursu Wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden projekt, to 
przekroczenie tej liczby wyklucza Wnioskodawcę z dalszej oceny formalnej 
wniosku i uniemożliwia otrzymanie dofinansowania. 

3 

Zgodność założeń 
projektu z wymogami 
zawartymi w 
Uszczegółowieniu i 
dokumentacji 
konkursowej  

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem.  
Możliwość jednorazowej korekty. 

Weryfikacji podlega zgodność zapisów przedstawionych we wniosku o 
dofinansowanie z zapisami dokumentacji konkursowej (w tym  z zapisami  
Linii demarkacyjnej i art. 65 ust. 6 rozporządzenia ogólnego) oraz ze 
Szczegółowym opisem osi priorytetowych programu operacyjnego. 
Weryfikacji podlega m.in. rodzaj projektu, maksymalna/minimalna wartość 
projektu, dzień rozpoczęcia kwalifikowalności, cele projektu, spełnienie 
regulacji zawartych w Informacjach dodatkowych w Szczegółowym opisie osi 
priorytetowych programu operacyjnego. 

4 

Wnioskodawca  jest 
uprawniony do 
ubiegania się o 
wsparcie w ramach 
konkursu 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. Brak 
możliwości korekty. 

Weryfikacji podlega: typ Beneficjenta wskazany w Szczegółowym opisie osi 
priorytetowych programu operacyjnego, a dotyczący danej osi priorytetowej/ 
działania/poddziałania. Weryfikacja następuje na podstawie dokumentów 
rejestrowych Wnioskodawcy (np. KRS, REGON, CEIDG).  Ponadto w ramach 
przedmiotowego kryterium sprawdzeniu podlega czy Wnioskodawca nie jest 
podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania dofinansowania na 
podstawie odrębnych przepisów wymienionych m.in. w Wytycznych w 
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zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 Ministerstwa 
Infrastruktury i Rozwoju. W sytuacji gdy Wnioskodawcą jest przedsiębiorca 
dodatkowo weryfikowany jest jego status.  

5 

Wnioskodawca nie 
podlega wykluczeniu z 
ubiegania się o 
dofinansowanie na 
podstawie ustawy o 
finansach publicznych 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem.  
Brak możliwości korekty. 

Weryfikacja Wnioskodawcy zgodnie z zapisami ustawy o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.). 

6 
Projekt nie dotyczy 
sektorów wyłączonych 
ze wsparcia WRPO 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem.  
Uwaga: Możliwość skorygowania błędnie 
podanego kodu PKD oraz wyjaśnienia wątpliwej 
sytuacji w przypadku gdy wskazany przez 
Wnioskodawcę kod PKD nie rozstrzyga 
jednoznacznie o występowaniu działalności 
wykluczonej w ramach WRPO. 

Weryfikacji podlega rodzaj prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności 
gospodarczej na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności. Projekty z 
sektorów wyłączonych ze wsparcia WRPO wykluczone są z możliwości 
otrzymania dofinansowania. 

7 

Wnioskodawca ma 
siedzibę i/lub prowadzi 
/ będzie prowadził 
działalność na 
terytorium 
Województwa 
Wielkopolskiego. 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. Brak 
możliwości korekty.  

Projekty są skierowane do Wnioskodawców, którzy mają siedzibę i/lub 
prowadzą lub będą prowadzić działalność na terytorium województwa 
wielkopolskiego (weryfikacji dokonuje się na podstawie zapisów w 
dokumentach rejestrowych/ statutowych stanowiących załączniki 
obligatoryjne do wniosku, w przypadku Wnioskodawców, którzy 
zadeklarowali prowadzenie działalności na terenie województwa 
wielkopolskiego na podstawie oświadczenia z deklaracją dostarczeniem 
właściwych dokumentów rejestrowych/statutowych przed podpisaniem 
umowy).  Uwaga: W przypadku złożenia wniosku o dofinansowanie w okresie 
zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę 
lub nieprowadzenia przez niego w ogóle działalności gospodarczej Projekt 
otrzymuje negatywną oceną formalną. 

8 

Projekt jest 
realizowany na terenie 
Województwa 
Wielkopolskiego. 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. Brak 
możliwości korekty. 

Wnioskodawca jest zobligowany do realizacji projektu na terenie 
województwa wielkopolskiego. Weryfikacji podlega obszar realizacji projektu 
wskazany we wniosku o dofinansowanie  

9 
Projekt spełnia 
przesłanki inwestycji 
początkowej. 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 

Wsparcia nie uzyskują projekty, które nie spełniają przesłanek wynikających 
z definicji zawartej w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 
czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
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oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. Brak 
możliwości korekty. 

wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (DZ. U. UE L 187 z 
26.06.2014). 

10 
Zgodność okresu 
realizacji z okresem 
programowym   

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty. 

Weryfikacji podlega okres realizacji projektu przedstawiony we wniosku o 
dofinansowanie (czy nie wykracza on poza ramy wynikające z zapisów 
dokumentacji konkursowej). Projekty nieobjęte pomocą publiczną - dzień 
rozpoczęcia kwalifikowalności - okres realizacji nie wcześniej niż 1 stycznia 
2014r. Końcową datą kwalifikowalności wydatków jest 31 grudnia 2023 r.  
W stosunku do projektów objętych zasadami pomocy publicznej termin 
rozpoczęcia kwalifikowalności powinien być zgodny z obowiązującymi w tym 
zakresie zasadami. 

11 

Wnioskodawca 
zagwarantował 
zachowanie trwałości 
projektu  

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty 

Weryfikacji podlega zgodność dokumentacji projektowej z zapisami art. 71 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 
17 grudnia 2013 r. ws. trwałości operacji. 

12 
Prawidłowa wartość 
projektu 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty  

Weryfikacji podlega zgodność  wartości projektu z zapisami dokumentacji 
konkursowej i Szczegółowym opisem osi priorytetowych programu 
operacyjnego. 

13 
Prawidłowo wykonane 
obliczenia we wniosku 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty  

Weryfikacji podlega prawidłowość przeprowadzonych przez wnioskodawcę 
obliczeń matematycznych - zarówno poprawność kwotowa jak i procentowa. 
Obliczenia powinny być przeprowadzone zgodnie z Instrukcją wypełniania 
wniosku o dofinansowanie oraz pozostałą dokumentacją konkursową. 

14 
Prawidłowa 
kwalifikowalność 
kosztów 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty  

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia dofinansowaniem są wyłącznie 
wydatki niezbędne do realizacji projektu i faktycznie poniesione przez 
Wnioskodawcę w okresie realizacji projektu. Sprawdzeniu podlega w 
szczególności, czy: 
1) zakres rzeczowy Projektu spełnia wymogi kwalifikowalności dla danego 
Działania (Wytyczne w sprawie kwalifikowalności...), 
2) wydatki wskazane w Projekcie co do zasady uznać można za 
kwalifikowalne, 
3) wydatki zostały poniesione przez Wnioskodawcę w odpowiednim okresie 
(nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 i nie później niż 31 grudnia 2023 r z 
wyjątkiem  projektów objętych zasadami pomocy publicznej i szczegółowych 
regulacji konkursowych), 
4) Projekt nie został sfinansowany w ramach innego programu pomocowego. 

15 Właściwy poziom Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne Weryfikacji podlega prawidłowość obliczenia kwoty dofinansowania. Poziom 
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dofinansowania 
projektu 

dla możliwości otrzymania dofinansowania).  
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty  

dofinansowania musi być zgodny z dokumentacją konkursową, 
Szczegółowym opisem osi priorytetowych programu operacyjnego oraz 
Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie. Wartość dofinansowania z 
Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego należy zaokrąglać w dół do 
dwóch miejsc po przecinku. 

16 

Analiza pomocy 
publicznej - zgodność 
z odpowiednim 
programem 
pomocowym 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania).  
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty 

Weryfikacji podlega zgodność wnioskowanej pomocy publicznej z właściwymi 
przepisami prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania 
pomocy obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia. 

17 

Prawidłowo 
przygotowane studium 
wykonalności/biznes 
plan (w tym 
prawidłowo wykonane 
obliczenia) 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty. 

Weryfikacji podlega prawidłowość/ kompletność sporządzenia studium 
wykonalności/biznes planu w oparciu o stosowne wytyczne  (m.in brak 
błędów rachunkowych, prawidłowość sporządzenia analiz finansowych, 
właściwe wypełnienie wymaganych pól na aktualnym formularzu) 

18 

Wnioskodawca 
zagwarantował 
zabezpieczenie 
środków na realizację 
projektu ( w przypadku 
Działania 1.5 wskazał 
źródła finansowania 
projektu) 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania).  
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem.  
Możliwość jednorazowej korekty. 

Weryfikacji podlega dokument gwarantujący zabezpieczenie kwoty wkładu 
własnego (m.in. prawidłowy cel zabezpieczenia, właściwa kwota 
zabezpieczenia, termin obowiązywania  zabezpieczenia), którą dysponuje 
Wnioskodawca. Kwota dotyczy wydatków niekwalifikowalnych projektu oraz 
wydatków kwalifikowalnych, stanowiących różnicę pomiędzy całkowitą 
wartością wydatków kwalifikowalnych, a kwotą dofinansowania. Typy 
dokumentów potwierdzających zabezpieczenie środków na realizację 
projektu są określone w dokumentacji konkursowej.  

19 
 Wskaźniki z listy IZ, 
adekwatne do typu 
projektu  

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty.  

Weryfikacji podlega właściwy dobór przez Wnioskodawcę wskaźników 
zgodnie z Listą wskaźników i ich definicjami podanymi w dokumentacji 
konkursowej. Sposób wypełniania wniosku w zakresie wskaźników produktu i 
rezultatu opisany jest w  Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie. 
Wybrane wskaźniki muszą odzwierciedlać efekty rzeczowe i wpływ 
przedsięwzięcia na otoczenie społeczno-ekonomiczne.   

20 

Wniosek i załączniki 
są wypełnione zgodnie 
z dokumentacją 
konkursową 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty. 

Weryfikacji podlega zgodność zapisów zamieszczonych w dokumentacji 
projektowej z obowiązującą Wnioskodawcę dokumentacją konkursową, m.in. 
z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie, Wytycznymi do SW, 
Instrukcjami wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie 

21 
Kompletność wniosku i 
załączników 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 

 Sprawdzeniu podlega czy Wnioskodawca złożył dokumentację projektową 
zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji konkursowej  a w 
szczególności, czy: 
1) wniosek o dofinansowanie, biznes-plan/studium wykonalności oraz 
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Możliwość jednorazowej korekty. załączniki obligatoryjne mają wszystkie strony i zamieszczono w nich 
wszystkie wymagane dane 
2) dokumentacja projektowa została przygotowana na aktualnych 
formularzach obowiązujących w danym konkursie, 
3) do wniosku o dofinansowanie załączono wszystkie wymagane załączniki 
aktualne dla danego konkursu, 
4) dokonano potwierdzenia dokumentów za zgodność z oryginałem, 
5) dokumentacja projektowa została złożona w odpowiedniej ilości 
egzemplarzy zgodnie z wymogami danego konkursu, 
6) dokumentacja projektowa w formie elektronicznej została przygotowana na 
właściwym nośniku informatycznym w odpowiednim pliku i możliwe jest 
odczytania danych zawartych na nośniku informatycznym. 

22 

Spójność informacji 
zawartych  w 
dokumentacji 
projektowej 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty. 

Weryfikacji podlega spójność zapisów w całej dokumentacji projektowej 
złożonej przez Wnioskodawcę, także w ramach samego formularza wniosku 
o dofinansowanie. 

23 
Właściwa informacja i 
promocja projektu 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty. 

Weryfikacji podlega zgodność zapisów przedstawionych we wniosku o 
dofinansowanie/dokumentacji projektowej  z właściwymi  Wytycznymi. 

24 

Projekt zakłada 
pozytywny lub 
neutralny wpływ 
inwestycji na polityki 
horyzontalne (polityka 
zrównoważonego 
rozwoju i równości 
szans) oraz obszary 
Natura 2000 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty. 

Weryfikacji 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. 

25 
Zgodność projektu z 
wymogami OOŚ 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty. 

Sprawdzeniu podlega zgodność z wymogami OOŚ obowiązującymi w danym 
Działaniu właściwymi dla danego rodzaju inwestycji 

26 
Projekt jest zgodny z 
planami, dokumentami 
strategicznymi 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 

Weryfikacji podlega zgodność zakresu projektu z zapisami dokumentów, o 
których mowa w Szczegółowym opisie osi priorytetowych programu 
operacyjnego oraz w dokumentacji konkursowej, a których spełnienie jest 



 

 

56 | S t r o n a  

 

 

2. Ocena merytoryczna 

Lp. Nazwa kryterium 
OPIS ZNACZENIA 

KRYTERIUM 
DEFINICJA (tj. przede wszystkim zasady jego oceny) 

1.  Zgodność z aktualną Strategią Rozwoju 
Województwa Wielkopolskiego. 

T/N 
Kryterium dopuszczające 

(spełnienie jest niezbędne dla 
możliwości dalszej oceny, 

zgodnie z kryteriami 
punktowanymi). Niespełnienie 
kryterium skutkuje negatywną 
oceną merytoryczną wniosku 

i jego odrzuceniem. 

W ramach kryterium sprawdzana będzie zgodność projektu ze Strategią 
Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku. Wnioskodawca w 
dokumentacji aplikacyjnej powinien w sposób opisowy wykazać zgodność 
przedsięwzięcia z celami strategicznymi oraz szczegółowo uzasadnić, jak projekt 
wpłynie na osiągniecie wskazanych celów Strategii. 

2.  Realizacja docelowego przedsięwzięcia 
będzie miała wpływ na realizację celów 
strategii na rzecz inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu Europa 2020. 

T/N 
Kryterium dopuszczające 

(spełnienie jest niezbędne dla 
możliwości dalszej oceny, 

zgodnie z kryteriami 
punktowanymi). Niespełnienie 
kryterium skutkuje negatywną 
oceną merytoryczną wniosku 

i jego odrzuceniem. 

Na podstawie opisu projektu i postawionych w nim celów ocenia się, czy dany 
projekt wpisuje się w cele i założenia Strategii na rzecz inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Europa 2020. 

3.  Projekt wniesie wkład w realizacje celów 
Strategii Unii Europejskiej dla regionu 
Morza Bałtyckiego w zakresie priorytetu 
kultury, głównie promocji kultury, 
dziedzictwa kulturowego i przemysłu 
kreatywnego. 

T/N 
Kryterium dopuszczające 

(spełnienie jest niezbędne dla 
możliwości dalszej oceny, 

zgodnie z kryteriami 
punktowanymi). Niespełnienie 
kryterium skutkuje negatywną 
oceną merytoryczną wniosku 

i jego odrzuceniem. 

W ramach kryterium sprawdzany będzie wpływ projektu na realizację celów 
Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego w zakresie priorytetu 
kultury. Wnioskodawca powinien w sposób opisowy wykazać zgodność 
przedsięwzięcia z celami strategicznymi oraz szczegółowo uzasadnić jak projekt 
wpłynie na osiąganie wskazanych celów Strategii. 

4.  Projekt wpłynie na gospodarkę regionalną 
(co zostało potwierdzone osiągnięciem 
mierzalnych korzyści w dłuższej 
perspektywie czasowej). 

T/N 
Kryterium dopuszczające 

(spełnienie jest niezbędne dla 
możliwości dalszej oceny, 

zgodnie z kryteriami 
punktowanymi). Niespełnienie 
kryterium skutkuje negatywną 
oceną merytoryczną wniosku 

i jego odrzuceniem. 

Ocenie podlegać będzie jak realizacja projektu/przedsięwzięcia wpłynie na 
podniesienie konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez wykorzystanie 
potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości w dłuższej perspektywie czasowej. 
Wydarzenia kulturalne i historyczne mogą m.in. kreować  potencjał turystyczny, 
mając wpływ na lokalny rynek pracy – przyczyniając się do powstawania nowych 
miejsc pracy, chociażby w zakresie usług około turystycznych (rozwój bazy 
gastronomicznej czy noclegowej). Realizacja projektu umożliwi poszerzenie 

określonymi w 
dokumentacji 
konkursowej 

oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty 

niezbędne w celu otrzymania dofinansowania. Sprawdzeniu podlegało będzie 
także zlokalizowanie inwestycji na obszarze objętym określonym 
dokumentem np. programie rewitalizacji bądź wpływ przedsięwzięcia spoza 
wskazanego obszaru na niego oddziałującego (jeśli dotyczy).  
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oferty kulturalnej/artystycznej, przy jednoczesnym zapewnieniu właściwych 
warunków do jej tworzenia i odbioru, czym przyczyni się w sposób zasadniczy 
do poprawy konkurencyjności naszego regionu, podwyższy jego atrakcyjność, a 
przez to wpłynie na podniesienie poziomu życia mieszkańców w sferze 
kulturalnej. 
Projekt stanowi jednocześnie element szerszej oferty turystycznej, jego 
realizacja umożliwi prezentację bogatej oferty kulturalnej regionu oraz stanowić 
będzie impuls do nawiązywania współpracy regionalnej i międzynarodowej.   

5.  Wkład EFRR nie przekracza wkładu 
sektora prywatnego w projekcie.  

T/N 
Kryterium dopuszczające 

(spełnienie jest niezbędne dla 
możliwości dalszej oceny, 

zgodnie z kryteriami 
punktowanymi). Niespełnienie 
kryterium skutkuje negatywną 
oceną merytoryczną wniosku 

i jego odrzuceniem. 

Przychody takie jak sprzedaż biletów itp. są wyłączone z kalkulacji wkładu 
sektora prywatnego. 

6.  Czy wiarygodność finansowa Beneficjenta 
umożliwia realizację projektu/wydarzenia? 

T/N 
Kryterium dopuszczające 

(spełnienie jest niezbędne dla 
możliwości dalszej oceny, 

zgodnie z kryteriami 
punktowanymi). Niespełnienie 
kryterium skutkuje negatywną 
oceną merytoryczną wniosku 

i jego odrzuceniem. 

W ramach kryteriów oceniana będzie wiarygodność finansowa i instytucjonalna 
projektu, w ramach której analizie poddane będzie, czy deklarowane zasoby 
finansowe Wnioskodawcy, jak również przyjęta forma organizacyjna są 
wystarczające do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania projektu. 
 

7.  Czy zdolność instytucjonalna Beneficjenta 
gwarantuje sprawną realizację projektu 
(doświadczenie, struktura organizacyjna, 
zaplecze techniczne, kadra zaangażowana 
w realizację i obsługę projektu)? 

T/N 
Kryterium dopuszczające 

(spełnienie jest niezbędne dla 
możliwości dalszej oceny, 

zgodnie z kryteriami 
punktowanymi). Niespełnienie 
kryterium skutkuje negatywną 
oceną merytoryczną wniosku 

i jego odrzuceniem. 
8.  Koszty kwalifikowane są uzasadnione i 

zaplanowane w odpowiedniej wysokości.     
T/N 

Kryterium dopuszczające 
(spełnienie jest niezbędne dla 
możliwości dalszej oceny, 

zgodnie z kryteriami 
punktowanymi). Niespełnienie 
kryterium skutkuje negatywną 
oceną merytoryczną wniosku 

i jego odrzuceniem. 

Badane jest, czy przedstawione w projekcie wydatki są uzasadnione i racjonalne 
z punktu widzenia realizacji danego projektu oraz adekwatne do jego zakresu i 
celu, np. czy poszczególne wydatki nie zostały w sposób znaczący 
przeszacowane. Przez „uzasadnione” należy rozumieć, iż koszty kwalifikowane 
muszą być potrzebne i bezpośrednio związane z realizacją działań uznanych za 
kwalifikowane w projekcie. Każda pozycja zawarta w harmonogramie rzeczowo-
finansowym musi być odpowiednio opisana i uzasadniona. Przez „racjonalne” 
należy w tym miejscu rozumieć, że ich wysokość musi być dostosowana do 
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zakresu zaplanowanych czynności / potrzeb inwestycyjnych. Przez „adekwatne” 
należy rozumieć, iż muszą być także odpowiednie ( rodzajowo i pod względem 
wysokości) do zakresu poszczególnych działań w projekcie oraz do rezultatów 
tych działań. 

9.  Wpływ wartości wskaźników przyjętych w 
projekcie na realizację celów Programu 
oraz analiza ich wartości docelowych. 

0-3 

W ramach kryterium oceniane będzie, czy określone przez Wnioskodawcę 

wskaźniki osiągnięcia celów projektu w pełni opisują charakter projektu i mogą 

zostać osiągnięte przy danych nakładach i założonym sposobie realizacji 

projektu (realność osiągnięcia wskaźników). Ocena kryterium będzie 

uwzględniała skalę, zakres i specyfikę projektu. 

Ocenie podlegać będzie: 

- wybór, poprawność, kompletność, wiarygodność wskaźników i ich wpływ na 

cele określone w WRPO 2014+, 

- wpływ wartości docelowych wskaźników w projekcie na wartości docelowe 

wskaźników programowych wybranych do Ram Wykonania, 

- planowane zakończenie projektu do roku 2018. 

10.  Komplementarność projektu z innymi 
projektami finansowanymi ze środków 
europejskich  
tak – 2 pkt. 
nie – 0 pkt.. 

0/2 

Kryterium „komplementarności” dotyczy projektów powiązanych ze zgłoszonym 
projektem. W ramach kryterium oceniane będzie powiązanie projektu z innymi 
przedsięwzięciami, zarówno tymi zrealizowanymi, jak też z tymi, które są w 
trakcie realizacji, względnie z tymi, które dopiero uzyskały dofinansowanie. 
Chodzi tu o projekty realizowane przez beneficjenta (partnerów, inne podmioty) 
na tym samym terenie, finansowane ze środków Unii Europejskiej. 

11.  Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu 
(w tym czy realizacja projektu została 
poprzedzona odpowiednią analizą popytu 
– wykazanie zapotrzebowania na dany 
projekt, w tym szacowana liczba 
odwiedzających/korzystających). 0-6 

W ramach kryterium analizowane będzie przedstawione uzasadnienie potrzeby 
realizacji projektu, w tym m.in. opis istniejącej konkurencji, zapotrzebowanie na 
produkt/usługę powstałą w wyniku realizacji przedsięwzięcia. W ocenie brane 
pod uwagę będzie, czy projekt stanowi odpowiedź na zidentyfikowane 
problemy/potrzeby Wnioskodawcy, czy planowane działania są adekwatne do 
potrzeb Wnioskodawcy, czy planowane działania umożliwią realizację projektu, 
czy potrzeby Wnioskodawcy wynikają ze szczegółowej analizy, czy 
Wnioskodawca wykazał zapotrzebowanie rynku na produkty/usługi powstałe w 
wyniku realizacji projektu, czy projekt rozwiązuje w pełni zidentyfikowane 
problemy. Preferencje powinny zostać przyznane projektom z większym 
wkładem sektora prywatnego. 

12.  Wpływ projektu na wdrażanie zasad 
horyzontalnych 
- wpływ neutralny – 0 pkt. 
- pozytywny wpływ na jedną z zasad 
horyzontalnych – 1 pkt. 
- pozytywny wpływ na dwie zasady 

0-3 

Ocenie podlegać będzie, czy projekt ma pozytywny wpływ na polityki 
horyzontalne UE. Zakres realizacji zasad horyzontalnych obejmuje: 
- zrównoważony rozwój, 
- równość szans i niedyskryminację, 
- równouprawnienie płci, 
- inne (nie wskazane powyżej). 
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horyzontalne – 2 pkt.  
- pozytywny wpływ na trzy lub więcej 
zasad horyzontalnych – 3 pkt. 

 
W ramach kryterium sprawdzana jest zgodność projektu z horyzontalnymi 
zasadami niedyskryminacji i równości szans ze względu na płeć. W 
szczególności przedmiotem sprawdzenia jest, czy projekt nie ogranicza równego 
dostępu do zasobów (towarów, usług, infrastruktury) ze względu na płeć, 
pochodzenie rasowe lub etniczne, religię lub przekonania, niepełnosprawność, 
wiek lub orientację seksualną. W przypadku osób z niepełnosprawnościami, 
niedyskryminacyjny charakter projektu oznacza konieczność stosowania zasady 
uniwersalnego projektowania i racjonalnych usprawnień zapewniających 
dostępność oraz możliwości korzystania ze wspieranej infrastruktury. 
Ponadto sprawdzane jest, czy projekt obejmuje finansowanie przedsięwzięć 
minimalizujących oddziaływanie działalności człowieka na środowisko. Zasada 
zrównoważonego rozwoju jest zachowana, jeżeli w ramach projektu zakłada się  
podejmowanie działań ukierunkowanych na: racjonalne gospodarowanie 
zasobami, ograniczenie presji na środowisko, uwzględnianie efektów 
środowiskowych w zarządzaniu, podnoszenie świadomości ekologicznej 
społeczeństwa. 
Ocenie podlegać będzie także, czy projekt przewiduje wdrożenie ekoinnowacji 
lub technologii proekologicznych. 

13.  Wpływ projektu na poprawę dostępności 
do kultury. 

0-6 

W ramach kryterium badane będzie czy wprowadzono udogodnienia, czy też 
zmiany w bieżącej działalności Wnioskodawcy powodujące poprawę 
dostępności do kultury poprzez:  
– szeroki, łatwy dostęp do informacji o wydarzeniach kulturalnych; 
– ułatwienie dostępu osobom z ograniczoną sprawnością ruchową, np. winda, 
podjazd; 
– ułatwienie dostępu osobom niewidomym np. informacje lub materiały 
eksploatacyjne pisane brajlem, audio deskrypcja; 
– ułatwienie dostępu osobom niesłyszącym np. dodatkowe opisy, tłumaczenie 
migowe; 
– wprowadzenie lub rozszerzenie informacji lub materiałów edukacyjnych w 
językach obcych; 
– poprawa jakości odbioru np. lepsze nagłośnienie, wytłumienie, oświetlenie, 
wyeksponowanie; 
– poprawa informacji dostępnych na miejscu np. lepiej informujące tablice; 
– utworzenie lub uatrakcyjnienie strony internetowej; 
– rozwiązania umożliwiające poznanie dodatkowych informacji na temat 
wydarzenia; 
– rozwiązania edukacyjno-informacyjne ułatwiające zrozumienie celu realizacji 
przedsięwzięcia; 
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– dostosowanie do potrzeb określonych grup wiekowych;  
– dostosowanie instytucji kultury do rytmu życia i pracy miejscowej społeczności 
– dostosowanie godzin i dni otwarcia do potrzeb mieszkańców.  
Badane także będzie, czy realizacja projektu doprowadziła lub doprowadzi do 
uruchomienia nowych, cyklicznych wydarzeń kulturalnych.  
Badane będzie czy realizacja projektu będzie skutkować lub może skutkować 
zmniejszeniem wykluczenia kulturowego uboższych mieszkańców, czyli czy 
działania zwiększające dostęp do kultury są bezpośrednio skierowane do 
środowisk, dla których skorzystanie z oferty instytucji kultury jest z różnych 
powodów utrudnione, w tym środowisk defaworyzowanych.  
Oferowanie biletów ulgowych seniorom, osobom z niepełnosprawnym i osobom 
korzystającym z pomocy społecznej we współpracy z pomagającymi im 
instytucjami.  

14.  Wpływ wydarzenia na zwiększenie 
atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej 
regionu (projekt przyczyni się do osiągania 
wymiernych  
i trwałych korzyści społeczno – 
gospodarczych,  
w tym poprzez zwiększenie potencjału 
turystycznego, rozwoju e-kultury oraz 
przemysłów kreatywnych i przemysłów 
kultury). 

0-6 

Ocenie podlegać będzie, czy realizacja projektu spowoduje (i w jakim stopniu) 
zwiększenie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej regionu, wyrażonej w 
zwiększeniu liczby osób korzystających (widzów, słuchaczy, zwiedzających, itp.) 
z oferty/obiektów kultury. Badane także będzie, czy uwzględniono trendy w 
postaci rozwoju e-kultury oraz przemysłów kreatywnych i przemysłów kultury. 
Ocena uwzględniać również będzie, czy projekt dotyczy/wprowadza unikatową 
działalność kulturalną. 

15.  Wpływ projektu/wydarzenia na poprawę 
stanu wiedzy mieszkańców,  w tym wpływ 
wydarzenia na budowę świadomości i 
edukacji kulturalnej,  
tj. wpływ wydarzenia na znaczenie kultury 
w życiu mieszkańców i znaczenie kultury 
jako czynnika stymulującego rozwój 
społeczny  
i przyczyniającego się do budowy 
tożsamości regionalnej. 

0-6 

Ocenie podlegać będzie, czy projekt/wydarzenie wpłynie na budowę 
świadomości i edukacji kulturalnej w życiu mieszkańców poprzez inicjatywy 
związane ze stylem życia, tj. rekreacją i nowoczesną ofertą kulturalną w 
przyjaznej przestrzeni publicznej, które przyczynią się do budowy tożsamości 
regionalnej.  
Badane będzie, czy realizacja projektu stworzy warunki do zdobywania wiedzy o 
kulturze, do rozumienia kultury, do korzystania z niej, do kształcenia potrzeb i 
nawyków uczestniczenia w kulturze, uświadomienie znaczenia kultury i 
aktywności kulturalnej w rozwoju indywidualnym człowieka i w rozwoju 
społeczeństwa – przy czym mające wpływ na kształtowanie się tożsamości 
kulturowej regionu. 

16.  Czy wnioskodawca posiada strategię lub 
program działań wydarzeń kulturalnych, 
które uwzględniają poszerzenie oferty 
kulturowej pociągającej za sobą 
zwiększenie liczby osób korzystających z 

1-3 

Ocenie podlegać będzie, czy Wnioskodawca posiada ofertę programową (w 
postaci strategii rozwoju instytucji lub programu działania), która w wyniku 
realizacji projektu zostanie poszerzona lub spowoduje zwiększenie jej 
atrakcyjności.  W związku z tym Wnioskodawca powinien zaprezentować swoją 
ofertę programową w powiązaniu z realizowanym projektem, z 
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instytucji kultury? wyszczególnieniem i uzasadnieniem podjętych działań niezbędnych do 
poszerzenia oferty kulturowej pociągającej za sobą zwiększenie liczby osób 
korzystających z instytucji kultury. 

17.  Atrakcyjność proponowanych wydarzeń 
kulturalnych (rodzaj i zasadność przyjętych 
technik/działań w stosunku do przyjętej 
grupy docelowej). 

0-5 

Ocenie podlegać będzie poszerzenie przez Wnioskodawcę oferty programowej 
w wyniku realizacji projektu oraz podniesienie jej atrakcyjności. Pod kątem 
promocji oceniana będzie wartość merytoryczna podjętych działań, kanały 
promocji oraz ich liczba. 
Ocenie podlegać będzie czy: 
– oferta kulturalna jest bogata i skierowana do różnorodnych grup odbiorców; 
– przy konstruowaniu oferty kulturalnej zwrócono uwagę na atrakcyjność 
wydarzenia / oferty nie tylko ze względu na walory artystyczne, ale też na 
zainteresowania i gusty odbiorców.  

18.  Liczba nowopowstałych miejsc pracy w 
wyniku realizacji projektu. 
- brak nowych miejsc pracy – 0 pkt. 
- utworzone jedno nowe miejsce pracy – 1 
pkt. 
- utworzone dwa lub więcej nowych miejsc 
pracy – 2 pkt. 

0-2 

Ocenie podlegać będzie, czy nastąpi przyrost zatrudnienia w wyniku realizacji 
projektu. Nowo powstałe miejsce pracy rozumiane jest jako liczba nowych 
trwałych miejsc pracy (dotyczy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w 
pełnym wymiarze czasu) utworzonych bezpośrednio w efekcie realizacji 
projektu. Nowe miejsce pracy może powstać w trakcie realizacji projektu, bądź 
maksymalnie w okresie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu.  

19.  Projekt jest zlokalizowany na terenie OSI 
„Obszary o najniższej dostępności do 
usług warunkujących możliwości 
rozwojowe” 
tak – 3 pkt. 
nie – 0 pkt.. 

0/3 

Realizacja projektu wpłynie na polepszenie dostępu do obszarów o najniższej 
dostępności do usług warunkujących możliwości rozwojowe. Kryterium wynika z 
sekcji nr 4 WRPO 2014+. Kryterium premiuje projekty, które realizowane są na 
terenie regionalnych OSI . Realizacja projektu na tych obszarach pozwoli na 
zwiększenie szans rozwojowych tych obszarów, wzmocnienie spójności 
województwa, a w konsekwencji poprawi konkurencyjność regionu. 

 Razem punktów 
(maksymalna liczba punktów wynosi 
45) 

45  

 

ETAP II – Ranking projektów i wybór do dofinansowania 

 

ETAP III – Podpisanie umowy 
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OŚ PRIORYTETOWA 5. TRANSPORT 
 
Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa regionu  
Poddziałanie 5.1.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, będące w zarządzie Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego) 
 

ETAP I  

1. Ocena formalna  

Lp. Nazwa kryterium 

OPIS ZNACZENIA KRYTERIUM (np. informacja 
o tym, czy spełnienie danego kryterium jest 

konieczne do przyznania dofinansowania, czy 
spełnienie danego kryterium jest 

stopniowalne, jaką wagę w ostatecznej ocenie 
ma ocena danego kryterium) 

DEFINICJA (tj. przede wszystkim zasady jego oceny) 

1 

Wniosek złożono w 
odpowiedzi na 
właściwe ogłoszenie o 
konkursie, w terminie 
określonym w 
ogłoszeniu.  

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. Brak 
możliwości korekty. 

Ocena kryterium polega na weryfikacji czy Wnioskodawca spełnia wszystkie 
zapisy zawarte w ogłoszeniu o konkursie (tj. m.in. termin, miejsce i forma 
składania wniosków o dofinansowanie projektu, typ projektu podlegający 
dofinansowaniu; zgodnie ze Szczegółowym opisem osi priorytetowych 
programu operacyjnego). 

2 
Wnioskodawca złożył 
w danym konkursie 
jeden projekt 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem.  
Brak możliwości korekty. 

Jeżeli w zapisach dokumentacji konkursowej wskazano, iż w ramach danego 
konkursu Wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden projekt, to 
przekroczenie tej liczby wyklucza Wnioskodawcę z dalszej oceny formalnej 
wniosku i uniemożliwia otrzymanie dofinansowania. 

3 

Zgodność założeń 
projektu z wymogami 
zawartymi w 
Uszczegółowieniu i 
dokumentacji 
konkursowej  

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem.  
Możliwość jednorazowej korekty. 

Weryfikacji podlega zgodność zapisów przedstawionych we wniosku o 
dofinansowanie z zapisami dokumentacji konkursowej (w tym  z zapisami  
Linii demarkacyjnej i art. 65 ust. 6 rozporządzenia ogólnego) oraz ze 
Szczegółowym opisem osi priorytetowych programu operacyjnego. 
Weryfikacji podlega m.in. rodzaj projektu, maksymalna/minimalna wartość 
projektu, dzień rozpoczęcia kwalifikowalności, cele projektu, spełnienie 
regulacji zawartych w Informacjach dodatkowych w Szczegółowym opisie osi 
priorytetowych programu operacyjnego. 

4 

Wnioskodawca  jest 
uprawniony do 
ubiegania się o 
wsparcie w ramach 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. Brak 

Weryfikacji podlega: typ Beneficjenta wskazany w Szczegółowym opisie osi 
priorytetowych programu operacyjnego, a dotyczący danej osi priorytetowej/ 
działania/poddziałania. Weryfikacja następuje na podstawie dokumentów 
rejestrowych Wnioskodawcy (np. KRS, REGON, CEIDG).  Ponadto w ramach 
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konkursu możliwości korekty. przedmiotowego kryterium sprawdzeniu podlega czy Wnioskodawca nie jest 
podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania dofinansowania na 
podstawie odrębnych przepisów wymienionych m.in. w Wytycznych w 
zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 Ministerstwa 
Infrastruktury i Rozwoju. W sytuacji gdy Wnioskodawcą jest przedsiębiorca 
dodatkowo weryfikowany jest jego status.  

5 

Wnioskodawca nie 
podlega wykluczeniu z 
ubiegania się o 
dofinansowanie na 
podstawie ustawy o 
finansach publicznych 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem.  
Brak możliwości korekty. 

Weryfikacja Wnioskodawcy zgodnie z zapisami ustawy o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.). 

6 
Projekt nie dotyczy 
sektorów wyłączonych 
ze wsparcia WRPO 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem.  
Uwaga: Możliwość skorygowania błędnie 
podanego kodu PKD oraz wyjaśnienia wątpliwej 
sytuacji w przypadku gdy wskazany przez 
Wnioskodawcę kod PKD nie rozstrzyga 
jednoznacznie o występowaniu działalności 
wykluczonej w ramach WRPO. 

Weryfikacji podlega rodzaj prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności 
gospodarczej na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności. Projekty z 
sektorów wyłączonych ze wsparcia WRPO wykluczone są z możliwości 
otrzymania dofinansowania. 

7 

Wnioskodawca ma 
siedzibę i/lub prowadzi 
/ będzie prowadził 
działalność na 
terytorium 
Województwa 
Wielkopolskiego. 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. Brak 
możliwości korekty.  

Projekty są skierowane do Wnioskodawców, którzy mają siedzibę i/lub 
prowadzą lub będą prowadzić działalność na terytorium województwa 
wielkopolskiego (weryfikacji dokonuje się na podstawie zapisów w 
dokumentach rejestrowych/ statutowych stanowiących załączniki 
obligatoryjne do wniosku, w przypadku Wnioskodawców, którzy 
zadeklarowali prowadzenie działalności na terenie województwa 
wielkopolskiego na podstawie oświadczenia z deklaracją dostarczeniem 
właściwych dokumentów rejestrowych/statutowych przed podpisaniem 
umowy).  Uwaga: W przypadku złożenia wniosku o dofinansowanie w okresie 
zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę 
lub nieprowadzenia przez niego w ogóle działalności gospodarczej Projekt 
otrzymuje negatywną oceną formalną. 

8 

Projekt jest 
realizowany na terenie 
Województwa 
Wielkopolskiego. 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. Brak 
możliwości korekty. 

Wnioskodawca jest zobligowany do realizacji projektu na terenie 
województwa wielkopolskiego. Weryfikacji podlega obszar realizacji projektu 
wskazany we wniosku o dofinansowanie  



 

 

64 | S t r o n a  

 

9 
Projekt spełnia 
przesłanki inwestycji 
początkowej. 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. Brak 
możliwości korekty. 

Wsparcia nie uzyskują projekty, które nie spełniają przesłanek wynikających 
z definicji zawartej w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 
czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (DZ. U. UE L 187 z 
26.06.2014). 

10 
Zgodność okresu 
realizacji z okresem 
programowym   

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty. 

Weryfikacji podlega okres realizacji projektu przedstawiony we wniosku o 
dofinansowanie (czy nie wykracza on poza ramy wynikające z zapisów 
dokumentacji konkursowej). Projekty nieobjęte pomocą publiczną - dzień 
rozpoczęcia kwalifikowalności - okres realizacji nie wcześniej niż 1 stycznia 
2014r. Końcową datą kwalifikowalności wydatków jest 31 grudnia 2023 r.  
W stosunku do projektów objętych zasadami pomocy publicznej termin 
rozpoczęcia kwalifikowalności powinien być zgodny z obowiązującymi w tym 
zakresie zasadami. 

11 

Wnioskodawca 
zagwarantował 
zachowanie trwałości 
projektu  

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty 

Weryfikacji podlega zgodność dokumentacji projektowej z zapisami art. 71 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 
17 grudnia 2013 r. ws. trwałości operacji. 

12 
Prawidłowa wartość 
projektu 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty  

Weryfikacji podlega zgodność  wartości projektu z zapisami dokumentacji 
konkursowej i Szczegółowym opisem osi priorytetowych programu 
operacyjnego. 

13 
Prawidłowo wykonane 
obliczenia we wniosku 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty  

Weryfikacji podlega prawidłowość przeprowadzonych przez wnioskodawcę 
obliczeń matematycznych - zarówno poprawność kwotowa jak i procentowa. 
Obliczenia powinny być przeprowadzone zgodnie z Instrukcją wypełniania 
wniosku o dofinansowanie oraz pozostałą dokumentacją konkursową. 

14 
Prawidłowa 
kwalifikowalność 
kosztów 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty  

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia dofinansowaniem są wyłącznie 
wydatki niezbędne do realizacji projektu i faktycznie poniesione przez 
Wnioskodawcę w okresie realizacji projektu. Sprawdzeniu podlega w 
szczególności, czy: 
1) zakres rzeczowy Projektu spełnia wymogi kwalifikowalności dla danego 
Działania (Wytyczne w sprawie kwalifikowalności...), 
2) wydatki wskazane w Projekcie co do zasady uznać można za 
kwalifikowalne, 
3) wydatki zostały poniesione przez Wnioskodawcę w odpowiednim okresie 
(nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 i nie później niż 31 grudnia 2023 r z 
wyjątkiem  projektów objętych zasadami pomocy publicznej i szczegółowych 
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regulacji konkursowych), 
4) Projekt nie został sfinansowany w ramach innego programu pomocowego. 

15 
Właściwy poziom 
dofinansowania 
projektu 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania).  
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty  

Weryfikacji podlega prawidłowość obliczenia kwoty dofinansowania. Poziom 
dofinansowania musi być zgodny z dokumentacją konkursową, 
Szczegółowym opisem osi priorytetowych programu operacyjnego oraz 
Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie. Wartość dofinansowania z 
Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego należy zaokrąglać w dół do 
dwóch miejsc po przecinku. 

16 

Analiza pomocy 
publicznej - zgodność 
z odpowiednim 
programem 
pomocowym 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania).  
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty 

Weryfikacji podlega zgodność wnioskowanej pomocy publicznej z właściwymi 
przepisami prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania 
pomocy obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia. 

17 

Prawidłowo 
przygotowane studium 
wykonalności/biznes 
plan (w tym 
prawidłowo wykonane 
obliczenia) 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty. 

Weryfikacji podlega prawidłowość/ kompletność sporządzenia studium 
wykonalności/biznes planu w oparciu o stosowne wytyczne  (m.in brak 
błędów rachunkowych, prawidłowość sporządzenia analiz finansowych, 
właściwe wypełnienie wymaganych pól na aktualnym formularzu) 

18 

Wnioskodawca 
zagwarantował 
zabezpieczenie 
środków na realizację 
projektu ( w przypadku 
Działania 1.5 wskazał 
źródła finansowania 
projektu) 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania).  
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem.  
Możliwość jednorazowej korekty. 

Weryfikacji podlega dokument gwarantujący zabezpieczenie kwoty wkładu 
własnego (m.in. prawidłowy cel zabezpieczenia, właściwa kwota 
zabezpieczenia, termin obowiązywania  zabezpieczenia), którą dysponuje 
Wnioskodawca. Kwota dotyczy wydatków niekwalifikowalnych projektu oraz 
wydatków kwalifikowalnych, stanowiących różnicę pomiędzy całkowitą 
wartością wydatków kwalifikowalnych, a kwotą dofinansowania. Typy 
dokumentów potwierdzających zabezpieczenie środków na realizację 
projektu są określone w dokumentacji konkursowej.  

19 
 Wskaźniki z listy IZ, 
adekwatne do typu 
projektu  

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty.  

Weryfikacji podlega właściwy dobór przez Wnioskodawcę wskaźników 
zgodnie z Listą wskaźników i ich definicjami podanymi w dokumentacji 
konkursowej. Sposób wypełniania wniosku w zakresie wskaźników produktu i 
rezultatu opisany jest w  Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie. 
Wybrane wskaźniki muszą odzwierciedlać efekty rzeczowe i wpływ 
przedsięwzięcia na otoczenie społeczno-ekonomiczne.   

20 

Wniosek i załączniki 
są wypełnione zgodnie 
z dokumentacją 
konkursową 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty. 

Weryfikacji podlega zgodność zapisów zamieszczonych w dokumentacji 
projektowej z obowiązującą Wnioskodawcę dokumentacją konkursową, m.in. 
z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie, Wytycznymi do SW, 
Instrukcjami wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie 

21 Kompletność wniosku i Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne  Sprawdzeniu podlega czy Wnioskodawca złożył dokumentację projektową 
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załączników dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty. 

zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji konkursowej  a w 
szczególności, czy: 
1) wniosek o dofinansowanie, biznes-plan/studium wykonalności oraz 
załączniki obligatoryjne mają wszystkie strony i zamieszczono w nich 
wszystkie wymagane dane 
2) dokumentacja projektowa została przygotowana na aktualnych 
formularzach obowiązujących w danym konkursie, 
3) do wniosku o dofinansowanie załączono wszystkie wymagane załączniki 
aktualne dla danego konkursu, 
4) dokonano potwierdzenia dokumentów za zgodność z oryginałem, 
5) dokumentacja projektowa została złożona w odpowiedniej ilości 
egzemplarzy zgodnie z wymogami danego konkursu, 
6) dokumentacja projektowa w formie elektronicznej została przygotowana na 
właściwym nośniku informatycznym w odpowiednim pliku i możliwe jest 
odczytania danych zawartych na nośniku informatycznym. 

22 

Spójność informacji 
zawartych  w 
dokumentacji 
projektowej 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty. 

Weryfikacji podlega spójność zapisów w całej dokumentacji projektowej 
złożonej przez Wnioskodawcę, także w ramach samego formularza wniosku 
o dofinansowanie. 

23 
Właściwa informacja i 
promocja projektu 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty. 

Weryfikacji podlega zgodność zapisów przedstawionych we wniosku o 
dofinansowanie/dokumentacji projektowej  z właściwymi  Wytycznymi. 

24 

Projekt zakłada 
pozytywny lub 
neutralny wpływ 
inwestycji na polityki 
horyzontalne (polityka 
zrównoważonego 
rozwoju i równości 
szans) oraz obszary 
Natura 2000 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty. 

Weryfikacji 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. 

25 
Zgodność projektu z 
wymogami OOŚ 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty. 

Sprawdzeniu podlega zgodność z wymogami OOŚ obowiązującymi w danym 
Działaniu właściwymi dla danego rodzaju inwestycji 



 

 

67 | S t r o n a  

 

 

 
2. Ocena merytoryczna 

Lp. Nazwa kryterium 
OPIS ZNACZENIA 

KRYTERIUM 
DEFINICJA (tj. przede wszystkim zasady jego oceny) 

1.  Zgodność z aktualną Strategią Rozwoju Województwa 
Wielkopolskiego. 

T/N 
Kryterium dopuszczające 
(spełnienie jest niezbędne 

dla możliwości dalszej 
oceny, zgodnie z kryteriami 

punktowanymi). 
Niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną oceną 
merytoryczną wniosku i 

jego odrzuceniem. 

W ramach kryterium sprawdzana będzie zgodność projektu ze Strategią Rozwoju 
Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku. Wnioskodawca w dokumentacji 
aplikacyjnej powinien w sposób opisowy wykazać zgodność przedsięwzięcia z 
celami strategicznymi oraz szczegółowo uzasadnić, jak projekt wpłynie na 
osiągniecie wskazanych celów Strategii. 

2.  Realizacja docelowego przedsięwzięcia będzie miała 
wpływ na realizację celów strategii na rzecz 
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu Europa 2020. 

T/N 
Kryterium dopuszczające 
(spełnienie jest niezbędne 

dla możliwości dalszej 
oceny, zgodnie z kryteriami 

punktowanymi). 
Niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną oceną 
merytoryczną wniosku i 

jego odrzuceniem. 

Na podstawie opisu projektu i postawionych w nim celów ocenia się, czy dany 
projekt wpisuje się w cele i założenia Strategii na rzecz inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Europa 2020. 

3.  Zgodność ze Strategią Rozwoju Transportu do roku 
2020 (z perspektywą do roku 2030) 

T/N 
Kryterium dopuszczające 
(spełnienie jest niezbędne 

dla możliwości dalszej 
oceny, zgodnie z kryteriami 

punktowanymi). 
Niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną oceną 
merytoryczną wniosku i 

jego odrzuceniem. 

Kryterium oceniane będzie na podstawie opisu Wnioskodawcy w odpowiednim 
miejscu dokumentacji aplikacyjnej. W opisie  należy odnieść się do konkretnych 
zapisów z podanego w kryterium dokumentu, w które wpisuje się realizowany 
projekt. 

26 

Projekt jest zgodny z 
planami, dokumentami 
strategicznymi 
określonymi w 
dokumentacji 
konkursowej 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty 

Weryfikacji podlega zgodność zakresu projektu z zapisami dokumentów, o 
których mowa w Szczegółowym opisie osi priorytetowych programu 
operacyjnego oraz w dokumentacji konkursowej, a których spełnienie jest 
niezbędne w celu otrzymania dofinansowania. Sprawdzeniu podlegało będzie 
także zlokalizowanie inwestycji na obszarze objętym określonym 
dokumentem np. programie rewitalizacji bądź wpływ przedsięwzięcia spoza 
wskazanego obszaru na niego oddziałującego (jeśli dotyczy).  
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4.  Zgodność z Narodowym Programem Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego 2013-2020 

T/N 
Kryterium dopuszczające 
(spełnienie jest niezbędne 

dla możliwości dalszej 
oceny, zgodnie z kryteriami 

punktowanymi). 
Niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną oceną 
merytoryczną wniosku i 

jego odrzuceniem. 

Kryterium oceniane będzie na podstawie uzasadnienia Wnioskodawcy w 
odpowiednim miejscu dokumentacji aplikacyjnej. W opisie  należy odnieść się do 
konkretnych zapisów z podanego w kryterium dokumentu, w które wpisuje się 
realizowany projekt. 

5.  Projekt wynika z regionalnego planu transportowego lub 
uzgodnionego z Komisją Europejską Planu Działań 

T/N 
Kryterium dopuszczające 
(spełnienie jest niezbędne 

dla możliwości dalszej 
oceny, zgodnie z kryteriami 

punktowanymi). 
Niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną oceną 
merytoryczną wniosku i 

jego odrzuceniem. 

W odpowiednim miejscu dokumentacji aplikacyjnej należy powołać się 
indykatywne zestawienie projektów drogowych w które wpisuje się realizowany 
projekt. 

6.  Zgodność projektu (w tym podstawowych parametrów 
technicznych) z obowiązującymi aktami prawnymi 
dotyczącymi realizowanej inwestycji. 

T/N 

Kryterium dopuszczające 
(spełnienie jest niezbędne 

dla możliwości dalszej 
oceny, zgodnie z kryteriami 

punktowanymi). 
Niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną oceną 
merytoryczną wniosku i 

jego odrzuceniem. 

Projekt musi być zgodny z wszystkimi obowiązującymi przepisami krajowymi / 
unijnymi, które mają zastosowanie przy jego realizacji (w tym m.in. z prawem 
budowlanym, prawem zamówień publicznych, Ustawą o rachunkowości, Ustawą 
o podatku od towarów i usług, Ustawą o podatku dochodowym od osób 
prawnych, Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, Kodeksem 
spółek handlowych, Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej). 

7.  Zdolność do adaptacji do zmian klimatu i 
reagowania na ryzyko powodziowe. 

T/N 

Kryterium dopuszczające 
(spełnienie jest niezbędne 

dla możliwości dalszej 
oceny, zgodnie z kryteriami 

punktowanymi). 
Niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną oceną 
merytoryczną wniosku i 

jego odrzuceniem. 

Zdolność do reagowania i adaptacji do zmian klimatu (w szczególności w 
obszarze zagrożenia powodziowego). Wszelkie elementy infrastruktury 
zlokalizowane na obszarach zagrożonych powodzią (oceniana zgodnie z 
dyrektywą 2007/60/WE), powinny być zaprojektowane w sposób, który 
uwzględnia to ryzyko. Aplikacja projektowa musi wyraźnie wskazywać czy 
inwestycja ma wpływ na ryzyko powodziowe, a jeśli tak, to w jaki sposób 
zarządza się tym ryzykiem. 

8.  W projekcie przewidziano rozwiązania zapewniające 
bezpieczeństwo ruchu drogowego. 

T/N 

Kryterium dopuszczające 
(spełnienie jest niezbędne 

dla możliwości dalszej 
oceny, zgodnie z kryteriami 

punktowanymi). 
Niespełnienie kryterium 

Projekty z zakresu infrastruktury drogowej powinny uwzględniać rozwiązania 
poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego. 
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skutkuje negatywną oceną 
merytoryczną wniosku i 

jego odrzuceniem. 

9.  Inwestycja pozwala na włączenie drogi objętej 
przedmiotem projektu do systemu dróg krajowych lub 
sieci TEN-T, wypełniających luki w sieci dróg pomiędzy 
ośrodkami wojewódzkimi oraz innymi miastami, zgodnie 
z przeprowadzoną diagnozą, wskazującą na problem 
dostępności transportowej tych miast, pełniących 
ważne funkcje w lokalnych rynkach pracy. 

T/N 
Kryterium dopuszczające 
(spełnienie jest niezbędne 

dla możliwości dalszej 
oceny, zgodnie z kryteriami 

punktowanymi). 
Niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną oceną 
merytoryczną wniosku i 

jego odrzuceniem. 

Kryterium wynika z zapisów Umowy Partnerskiej  dotyczącej programowania 
perspektywy finansowej 2014-2020. Kryterium dotyczy projektów realizowanych 
w ramach  celu tematycznego nr 7 UP „Promowanie zrównoważonego transportu 
i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najwyższej infrastruktury 
sieciowej.” 

10.  Trwałość projektu 
- Czy wiarygodność finansowa Beneficjenta umożliwia 
realizację projektu? 

T/N 
Kryterium dopuszczające 
(spełnienie jest niezbędne 

dla możliwości dalszej 
oceny, zgodnie z kryteriami 

punktowanymi). 
Niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną oceną 
merytoryczną wniosku i 

jego odrzuceniem. 

W ramach kryterium oceniana będzie trwałość finansowa projektu i zdolność 
instytucjonalna Beneficjenta. Analizie poddane będzie, czy deklarowane zasoby 
finansowe Wnioskodawcy są wystarczające do prawidłowej realizacji projektu 
oraz do zapewnienia stabilności finansowej po zakończeniu jego realizacji. 
Należy także poddać ocenie zdolność instytucjonalną Beneficjenta, sprawdzić, 
czy posiada on zdolność techniczną i dysponuje kompetentną kadrą niezbędną 
do realizacji prac, które będą prowadzone w wyniku realizacji projektu.  
Aby uzyskać pozytywną ocenę należy spełnić wszystkie trzy warunki wskazane w 
kryterium. - Czy zdolność instytucjonalna Beneficjenta gwarantuje 

sprawną realizację projektu (doświadczenie, struktura 
organizacyjna, zaplecze techniczne, kadra 
zaangażowana w realizację i obsługę projektu)? 

T/N 
Kryterium dopuszczające 
(spełnienie jest niezbędne 

dla możliwości dalszej 
oceny, zgodnie z kryteriami 

punktowanymi). 
Niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną oceną 
merytoryczną wniosku i 

jego odrzuceniem. 
- Czy założenia odnośnie finansowania projektu po jego 
zakończeniu są realne i gwarantują stabilność 
finansową projektu przez okres 5 lat od daty płatności 
końcowej na rzecz beneficjenta? 

T/N 
Kryterium dopuszczające 
(spełnienie jest niezbędne 

dla możliwości dalszej 
oceny, zgodnie z kryteriami 

punktowanymi). 
Niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną oceną 
merytoryczną wniosku i 

jego odrzuceniem. 

11.  Koszty kwalifikowane są uzasadnione i zaplanowane w 
odpowiedniej wysokości 

T/N 
Kryterium dopuszczające 
(spełnienie jest niezbędne 

dla możliwości dalszej 

Badane jest, czy przedstawione w projekcie wydatki są uzasadnione i racjonalne 
z punktu widzenia realizacji danego projektu oraz adekwatne do jego zakresu i 
celu, np. czy poszczególne wydatki nie zostały w sposób znaczący 
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oceny, zgodnie z kryteriami 
punktowanymi). 

Niespełnienie kryterium 
skutkuje negatywną oceną 
merytoryczną wniosku i 

jego odrzuceniem. 

przeszacowane. Przez „uzasadnione” należy rozumieć, iż koszty kwalifikowane 
muszą być potrzebne i bezpośrednio związane z realizacją działań uznanych za 
kwalifikowane w projekcie. Każda pozycja zawarta w harmonogramie rzeczowo-
finansowym musi być odpowiednio opisana i uzasadniona. Przez „racjonalne” 
należy w tym miejscu rozumieć, że ich wysokość musi być dostosowana do 
zakresu zaplanowanych czynności / potrzeb inwestycyjnych. Przez „adekwatne” 
należy rozumieć, iż muszą być także odpowiednie ( rodzajowo i pod względem 
wysokości) do zakresu poszczególnych działań w projekcie oraz do rezultatów 
tych działań. 

12.  Wpływ wartości wskaźników przyjętych w projekcie na 
realizację celów Programu oraz analiza ich wartości 
docelowych. 

0-3 

W ramach kryterium oceniane będzie, czy określone przez Wnioskodawcę 

wskaźniki osiągnięcia celów projektu w pełni opisują charakter projektu i mogą 

zostać osiągnięte przy danych nakładach i założonym sposobie realizacji projektu 

(realność osiągnięcia wskaźników). Ocena kryterium będzie uwzględniała skalę, 

zakres i specyfikę projektu. 

Ocenie podlegać będzie: 

- wybór, poprawność, kompletność, wiarygodność wskaźników i ich wpływ na 

cele określone w WRPO 2014+, 

- wpływ wartości docelowych wskaźników w projekcie na wartości docelowe 

wskaźników programowych wybranych do Ram Wykonania, 

- planowane zakończenie projektu do roku 2018. 

13.  Wpływ projektu na wdrażanie zasad horyzontalnych 
- wpływ neutralny – 0 pkt. 
- pozytywny wpływ na jedną z zasad horyzontalnych – 1 
pkt. 
- pozytywny wpływ na dwie zasady horyzontalne – 2 
pkt.  
- pozytywny wpływ na trzy lub więcej zasad 
horyzontalnych – 3 pkt. 

0-3 

Ocenie podlegać będzie, czy projekt ma pozytywny wpływ na polityki 
horyzontalne UE. Zakres realizacji zasad horyzontalnych obejmuje: 
- zrównoważony rozwój, 
- równość szans i niedyskryminację, 
- równouprawnienie płci, 
- inne (nie wskazane powyżej). 
 
W ramach kryterium sprawdzana jest zgodność projektu z horyzontalnymi 
zasadami niedyskryminacji i równości szans ze względu na płeć. W 
szczególności przedmiotem sprawdzenia jest, czy projekt nie ogranicza równego 
dostępu do zasobów (towarów, usług, infrastruktury) ze względu na płeć, 
pochodzenie rasowe lub etniczne, religię lub przekonania, niepełnosprawność, 
wiek lub orientację seksualną. W przypadku osób z niepełnosprawnościami, 
niedyskryminacyjny charakter projektu oznacza konieczność stosowania zasady 
uniwersalnego projektowania i racjonalnych usprawnień zapewniających 
dostępność oraz możliwości korzystania ze wspieranej infrastruktury. 
Ponadto sprawdzane jest, czy projekt obejmuje finansowanie przedsięwzięć 
minimalizujących oddziaływanie działalności człowieka na środowisko. Zasada 
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zrównoważonego rozwoju jest zachowana, jeżeli w ramach projektu zakłada się 
podejmowanie działań ukierunkowanych na: racjonalne gospodarowanie 
zasobami, ograniczenie presji na środowisko, uwzględnianie efektów 
środowiskowych w zarządzaniu, podnoszenie świadomości ekologicznej 
społeczeństwa. 
Ocenie podlegać będzie także, czy projekt przewiduje wdrożenie ekoinnowacji 
lub technologii proekologicznych. 

14.  Kryterium  rejestrowego natężenia ruchu (wskaźnik - 
pojazdy samochodowe ogółem SDR/ SDR (poj/dobę) 
dla woj. wielkopolskiego) 
- do 0,5 – 1 pkt. 
- do 0,9  - 2 pkt. 
- do 1,1  - 3 pkt. 
- powyżej 1,1 – 4 pkt. 

1/2/3/4 

Punkty w ramach tego kryterium  przyznawane będą w oparciu o ostatnio 
wykonany GPR na drogach wojewódzkich zgodnie ze skalą przedstawioną w 
kryterium. Liczba punktów przyznanych danemu projektowi wynikać będzie z 
odniesienia pomiaru natężania ruchu na wskazanym odcinku drogi

1
 do 

średniodobowego natężania na drogach wojewódzkich w danym województwie. 
Do obliczeń wartości wskaźnika dla projektu stosowane będą dane opublikowane 
przez GDDKiA. Podane przedziały zostały ustalone  przez Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego w dokumencie „Kryteria wyboru projektów drogowych w ciągu dróg 
wojewódzkich przewidywanych do realizacji w ramach Regionalnych Programów 
Operacyjnych 2014-2020” 
1 
W przypadku budowy drogi, należy ująć dane dla odcinka zastępowanego 

15.  Kryterium ruchu ciężarowego (uwzględnia się natężanie 
ruchu ciężkiego premiując odcinki najbardziej 
obciążone)* 

0-3 

Zgodnie z dokumentem implementacyjnym  do strategii rozwoju transportu do 
roku 2020 ( z perspektywą do roku 2030). 
Kryterium ruchu ciężarowego bierze pod uwagę  natężenie ruchu ciężkiego 
premiując odcinki najbardziej obciążone. Obliczenia należy wykonać w oparciu o 
ostatnio wykonywany GPR na drogach wojewódzkich. Należy obliczyć  
Średniodobowy ruch samochodów ciężarowych (samochody dostawcze, z 
przyczepami i bez przyczep) w przeliczeniu na 1 km realizowanego odcinka drogi 
1 

1 W przypadku budowy drogi, należy ująć dane dla odcinka zastępowanego  

16.  Kryterium braku alternatywnego wysokoprzepustowego 
połączenia drogowego (premiuje odcinki w ramach 
poszczególnych ciągów które nie posiadają/ nie będą 
posiadać alternatywnych nowoczesnych połączeń 
drogowych wysokiej klasy technicznej) 

0/2 

Kryterium zalecane z dokumentu implementacyjnego  do Strategii Rozwoju 
Transportu do 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.) premiuje odcinki w ramach 
poszczególnych ciągów które nie posiadają/ nie będą posiadać alternatywnych 
nowoczesnych połączeń drogowych wysokiej klasy technicznej (połączenia 
wysokiej klasy technicznej oznaczają drogi kategorii A i S). – doprecyzowano po 
konsultacjach społecznych. 
- Odcinek nie posiada/ nie będzie posiadać alternatywnych połączeń drogowych - 
2 pkt. 
- Odcinek stanowi / będzie stanowić alternatywne połączenie dla już istniejącego  
wysokoprzepustowego połączenia drogowego - 0 pkt. 
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17.  Projekt przewiduje systemy zarządzania ruchem, 
sygnalizacją świetlną i dźwiękową lub inne elementy 
poprawiające bezpieczeństwo.  0-3 

Ocenie podlegać będą techniczne aspekty realizacji projektu oraz zastosowania 
w projekcie elementów poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego. 
Ocena uwzględniać będzie: 
- techniczne elementy zarządzania ruchem drogowym, 
- przewidziane przez Wnioskodawcę środki bezpieczeństwa na drodze. 

18.  Wpływ projektu na poprawę warunków ekonomicznych i 
atrakcyjność inwestycyjną obszaru, na którym będzie 
realizowany 

0-10 

W tym kryterium ocenie podlegać będzie wpływ projektu na poprawę szeroko 
rozumianych warunków ekonomicznych (takich jak np. zapewnienie 
odpowiednich warunków przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i lokalnego, 
poprawa dostępności komunikacyjnej regionu, poprawa warunków prowadzenia 
działalności podmiotów gospodarczych, lepsza mobilność mieszkańców, lepsza 
atrakcyjność inwestycyjna, podniesienie atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej, 
podniesienie estetyki krajobrazu, lepszy wizerunek regionu) na obszarze 
realizacji projektu 

19.  Spójność z istniejącym, realizowanym lub 
przewidywanym do realizacji układem komunikacyjnym 
(projekt obejmuje przedłużenie ciągu dróg 
wojewódzkich już zrealizowanego lub znajdującego się 
w trakcie realizacji i / lub kontynuację ciągu poprzez 
budowę dojazdów do dróg krajowych (zrealizowanych, 
znajdujących się w trakcie realizacji lub planowanych 
do realizacji w okresie 2014-2020). 

0/5/10 

Kryterium kontynuacji wynikające z dokumentu implementacyjnego do Strategii 
Rozwoju Transportu do 2020 ( z perspektywą do 2030)  - wskazuje odcinki 
zrealizowane lub znajdujące się w trakcie realizacji w celu premiowania 
uzyskiwania dłuższych odcinków dróg o wysokich parametrach. 
- Przedłużenie ciągu dróg wojewódzkich już zrealizowanego lub znajdującego się 
w trakcie realizacji   -5 pkt. 
- Kontynuacja ciągu poprzez budowę dojazdów do dróg krajowych 
(zrealizowanych, znajdujących się w trakcie realizacji lub planowanych do 
realizacji w okresie 2014-2020) lub stanowiących wypełnienie luki w sieci 
drogowej - 5 pkt. 
- żaden z powyższych warunków nie jest spełniony – 0 pkt.  
Przedłużenie ciągu dróg, jak i budowa objazdów dotyczyć również będzie 
odcinków przebudowywanych. 

20.  Długość drogi (budowanej lub modernizowanej): 
- powyżej 4km –10 pkt 
-  od 2,01 km do 4 km – 8 pkt 
- od 1,51 do 2 km – 6 pkt 
- od 1,01 do 1,5 km – 4 pkt 
- od 0,50 do 1 km – 2 pkt 

2/4/6/8/10 

Kryterium premiuje odcinki w zależności od ich długości. Długość budowanej lub 
modernizowanej drogi występuje również we wskaźnikach produktu i przekłada 
się bezpośrednio na wskaźniki produktu na poziomie programu operacyjnego na 
lata 2014-2020. 

21.  Wpływ projektu na obniżenie nakładów na remonty 
okresowe, cząstkowe i bieżące utrzymanie, 
eksploatację pojazdów, oszczędności w przewozach 
pasażerskich i towarowych, koszty wypadków 
drogowych, ograniczenie emisji toksycznych składników 
spalin i inne. 

0-5 

Wnioskodawca w odpowiednim miejscu dokumentacji aplikacyjnej uzasadnia 
realizację projektu odwołując się do przeprowadzonej analizy ekonomicznej 
projektu interpretując jej wyniki.  
W metodologii analizy efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i 
mostowych  są wskazane konkretne koszty, które w zestawianiu z nakładami 
decydują o tym czy inwestycja jest opłacalna czy nie. Wnioskodawca w analizie 
ekonomicznej zestawia wariant inwestycyjny z bezinwestycyjnym pod kątem 
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kosztów drogowych, eksploatacji pojazdów, kosztów czasu przewozów 
pasażerskich, kosztów czasu przewozów towarowych, kosztów wypadków 
drogowych oraz kosztów emisji toksycznych składników splin. Kolejnym etapem 
analizy jest zsumowanie kosztów użytkowników i środowiska w wariancie 
bezinwestycyjnym i inwestycyjnym. Po odjęciu wariantu bezinwestycyjnego od 
inwestycyjnego wnioskodawca ustala oszczędności, które wystąpiły na ww. 
kosztach przyjętych do analizy. Oszczędności użytkowników i środowiska 
zestawia się z nakładami na inwestycję w okresie referencyjnym i otrzymuje się 
ENPV oraz B/C. Inwestycja jest opłacalna tylko wtedy, jeśli ENPV>0 i B/C >1. Na 
podstawie analizy ekonomicznej nakładów i korzyści można również zobaczyć po 
ilu latach nastąpi zwrot nakładów inwestycyjnych. 
Zaktualizowane dane do analiz znajdują się na stronie CUPT. 

22.  Projekt jest zlokalizowany na terenie OSI „Obszary o 
najniższej dostępności transportowej do ośrodków 
wojewódzkich” 
 

0/2/4 

W tym kryterium należy odwołać się do dokumentu pt. „Zasady i kryteria 
wyznaczania obszarów funkcjonalnych w Województwie Wielkopolskim”, rozdział 
XVII. Na podstawie map z rozdziału XVII należy przyporządkować odpowiedni 
obszar, na którym jest/będzie realizowany projekt. 
Wszystkie projekty realizowane na obszarach poniżej izochrony 60 min 
dostępności drogowej do Poznania uzyskają 0 punktów. Projekty realizowane na 
obszarach od 60 min do 90 min izochrony dostępności drogowej do Poznania 
uzyskają 2 punkty, natomiast projekty realizowane na obszarach powyżej 90 min 
izochrony dostępności drogowej do Poznania uzyskają 4 punkty.   

23.  Razem punktów 
(maksymalna liczba punktów wynosi 57) 57 

 

*Ocena kryterium odbywać się będzie na postawie analizy porównawczej złożonych w konkursie projektów o pozytywnym wyniku oceny formalnej  

 
ETAP II – Ranking projektów i wybór do dofinansowania 

ETAP III – Podpisanie umowy 



 

 

74 | S t r o n a  

 

Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa regionu  
Poddziałanie 5.1.2 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi powiatowe i gminne) 
 

ETAP I  

1. Ocena formalna  

Lp. Nazwa kryterium 

OPIS ZNACZENIA KRYTERIUM (np. informacja 
o tym, czy spełnienie danego kryterium jest 

konieczne do przyznania dofinansowania, czy 
spełnienie danego kryterium jest 

stopniowalne, jaką wagę w ostatecznej ocenie 
ma ocena danego kryterium) 

DEFINICJA (tj. przede wszystkim zasady jego oceny) 

1 

Wniosek złożono w 
odpowiedzi na 
właściwe ogłoszenie o 
konkursie, w terminie 
określonym w 
ogłoszeniu.  

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. Brak 
możliwości korekty. 

Ocena kryterium polega na weryfikacji czy Wnioskodawca spełnia wszystkie 
zapisy zawarte w ogłoszeniu o konkursie (tj. m.in. termin, miejsce i forma 
składania wniosków o dofinansowanie projektu, typ projektu podlegający 
dofinansowaniu; zgodnie ze Szczegółowym opisem osi priorytetowych 
programu operacyjnego). 

2 
Wnioskodawca złożył 
w danym konkursie 
jeden projekt 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem.  
Brak możliwości korekty. 

Jeżeli w zapisach dokumentacji konkursowej wskazano, iż w ramach danego 
konkursu Wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden projekt, to 
przekroczenie tej liczby wyklucza Wnioskodawcę z dalszej oceny formalnej 
wniosku i uniemożliwia otrzymanie dofinansowania. 

3 

Zgodność założeń 
projektu z wymogami 
zawartymi w 
Uszczegółowieniu i 
dokumentacji 
konkursowej  

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem.  
Możliwość jednorazowej korekty. 

Weryfikacji podlega zgodność zapisów przedstawionych we wniosku o 
dofinansowanie z zapisami dokumentacji konkursowej (w tym  z zapisami  
Linii demarkacyjnej i art. 65 ust. 6 rozporządzenia ogólnego) oraz ze 
Szczegółowym opisem osi priorytetowych programu operacyjnego. 
Weryfikacji podlega m.in. rodzaj projektu, maksymalna/minimalna wartość 
projektu, dzień rozpoczęcia kwalifikowalności, cele projektu, spełnienie 
regulacji zawartych w Informacjach dodatkowych w Szczegółowym opisie osi 
priorytetowych programu operacyjnego. 

4 

Wnioskodawca  jest 
uprawniony do 
ubiegania się o 
wsparcie w ramach 
konkursu 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. Brak 
możliwości korekty. 

Weryfikacji podlega: typ Beneficjenta wskazany w Szczegółowym opisie osi 
priorytetowych programu operacyjnego, a dotyczący danej osi priorytetowej/ 
działania/poddziałania. Weryfikacja następuje na podstawie dokumentów 
rejestrowych Wnioskodawcy (np. KRS, REGON, CEIDG).  Ponadto w ramach 
przedmiotowego kryterium sprawdzeniu podlega czy Wnioskodawca nie jest 
podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania dofinansowania na 
podstawie odrębnych przepisów wymienionych m.in. w Wytycznych w 
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zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 Ministerstwa 
Infrastruktury i Rozwoju. W sytuacji gdy Wnioskodawcą jest przedsiębiorca 
dodatkowo weryfikowany jest jego status.  

5 

Wnioskodawca nie 
podlega wykluczeniu z 
ubiegania się o 
dofinansowanie na 
podstawie ustawy o 
finansach publicznych 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem.  
Brak możliwości korekty. 

Weryfikacja Wnioskodawcy zgodnie z zapisami ustawy o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.). 

6 
Projekt nie dotyczy 
sektorów wyłączonych 
ze wsparcia WRPO 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem.  
Uwaga: Możliwość skorygowania błędnie 
podanego kodu PKD oraz wyjaśnienia wątpliwej 
sytuacji w przypadku gdy wskazany przez 
Wnioskodawcę kod PKD nie rozstrzyga 
jednoznacznie o występowaniu działalności 
wykluczonej w ramach WRPO. 

Weryfikacji podlega rodzaj prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności 
gospodarczej na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności. Projekty z 
sektorów wyłączonych ze wsparcia WRPO wykluczone są z możliwości 
otrzymania dofinansowania. 

7 

Wnioskodawca ma 
siedzibę i/lub prowadzi 
/ będzie prowadził 
działalność na 
terytorium 
Województwa 
Wielkopolskiego. 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. Brak 
możliwości korekty.  

Projekty są skierowane do Wnioskodawców, którzy mają siedzibę i/lub 
prowadzą lub będą prowadzić działalność na terytorium województwa 
wielkopolskiego (weryfikacji dokonuje się na podstawie zapisów w 
dokumentach rejestrowych/ statutowych stanowiących załączniki 
obligatoryjne do wniosku, w przypadku Wnioskodawców, którzy 
zadeklarowali prowadzenie działalności na terenie województwa 
wielkopolskiego na podstawie oświadczenia z deklaracją dostarczeniem 
właściwych dokumentów rejestrowych/statutowych przed podpisaniem 
umowy).  Uwaga: W przypadku złożenia wniosku o dofinansowanie w okresie 
zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę 
lub nieprowadzenia przez niego w ogóle działalności gospodarczej Projekt 
otrzymuje negatywną oceną formalną. 

8 

Projekt jest 
realizowany na terenie 
Województwa 
Wielkopolskiego. 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. Brak 
możliwości korekty. 

Wnioskodawca jest zobligowany do realizacji projektu na terenie 
województwa wielkopolskiego. Weryfikacji podlega obszar realizacji projektu 
wskazany we wniosku o dofinansowanie  

9 
Projekt spełnia 
przesłanki inwestycji 
początkowej. 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 

Wsparcia nie uzyskują projekty, które nie spełniają przesłanek wynikających 
z definicji zawartej w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 
czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
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oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. Brak 
możliwości korekty. 

wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (DZ. U. UE L 187 z 
26.06.2014). 

10 
Zgodność okresu 
realizacji z okresem 
programowym   

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty. 

Weryfikacji podlega okres realizacji projektu przedstawiony we wniosku o 
dofinansowanie (czy nie wykracza on poza ramy wynikające z zapisów 
dokumentacji konkursowej). Projekty nieobjęte pomocą publiczną - dzień 
rozpoczęcia kwalifikowalności - okres realizacji nie wcześniej niż 1 stycznia 
2014r. Końcową datą kwalifikowalności wydatków jest 31 grudnia 2023 r.  
W stosunku do projektów objętych zasadami pomocy publicznej termin 
rozpoczęcia kwalifikowalności powinien być zgodny z obowiązującymi w tym 
zakresie zasadami. 

11 

Wnioskodawca 
zagwarantował 
zachowanie trwałości 
projektu  

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty 

Weryfikacji podlega zgodność dokumentacji projektowej z zapisami art. 71 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 
17 grudnia 2013 r. ws. trwałości operacji. 

12 
Prawidłowa wartość 
projektu 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty  

Weryfikacji podlega zgodność  wartości projektu z zapisami dokumentacji 
konkursowej i Szczegółowym opisem osi priorytetowych programu 
operacyjnego. 

13 
Prawidłowo wykonane 
obliczenia we wniosku 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty  

Weryfikacji podlega prawidłowość przeprowadzonych przez wnioskodawcę 
obliczeń matematycznych - zarówno poprawność kwotowa jak i procentowa. 
Obliczenia powinny być przeprowadzone zgodnie z Instrukcją wypełniania 
wniosku o dofinansowanie oraz pozostałą dokumentacją konkursową. 

14 
Prawidłowa 
kwalifikowalność 
kosztów 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty  

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia dofinansowaniem są wyłącznie 
wydatki niezbędne do realizacji projektu i faktycznie poniesione przez 
Wnioskodawcę w okresie realizacji projektu. Sprawdzeniu podlega w 
szczególności, czy: 
1) zakres rzeczowy Projektu spełnia wymogi kwalifikowalności dla danego 
Działania (Wytyczne w sprawie kwalifikowalności...), 
2) wydatki wskazane w Projekcie co do zasady uznać można za 
kwalifikowalne, 
3) wydatki zostały poniesione przez Wnioskodawcę w odpowiednim okresie 
(nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 i nie później niż 31 grudnia 2023 r z 
wyjątkiem  projektów objętych zasadami pomocy publicznej i szczegółowych 
regulacji konkursowych), 
4) Projekt nie został sfinansowany w ramach innego programu pomocowego. 

15 Właściwy poziom Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne Weryfikacji podlega prawidłowość obliczenia kwoty dofinansowania. Poziom 
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dofinansowania 
projektu 

dla możliwości otrzymania dofinansowania).  
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty  

dofinansowania musi być zgodny z dokumentacją konkursową, 
Szczegółowym opisem osi priorytetowych programu operacyjnego oraz 
Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie. Wartość dofinansowania z 
Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego należy zaokrąglać w dół do 
dwóch miejsc po przecinku. 

16 

Analiza pomocy 
publicznej - zgodność 
z odpowiednim 
programem 
pomocowym 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania).  
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty 

Weryfikacji podlega zgodność wnioskowanej pomocy publicznej z właściwymi 
przepisami prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania 
pomocy obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia. 

17 

Prawidłowo 
przygotowane studium 
wykonalności/biznes 
plan (w tym 
prawidłowo wykonane 
obliczenia) 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty. 

Weryfikacji podlega prawidłowość/ kompletność sporządzenia studium 
wykonalności/biznes planu w oparciu o stosowne wytyczne  (m.in brak 
błędów rachunkowych, prawidłowość sporządzenia analiz finansowych, 
właściwe wypełnienie wymaganych pól na aktualnym formularzu) 

18 

Wnioskodawca 
zagwarantował 
zabezpieczenie 
środków na realizację 
projektu ( w przypadku 
Działania 1.5 wskazał 
źródła finansowania 
projektu) 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania).  
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem.  
Możliwość jednorazowej korekty. 

Weryfikacji podlega dokument gwarantujący zabezpieczenie kwoty wkładu 
własnego (m.in. prawidłowy cel zabezpieczenia, właściwa kwota 
zabezpieczenia, termin obowiązywania  zabezpieczenia), którą dysponuje 
Wnioskodawca. Kwota dotyczy wydatków niekwalifikowalnych projektu oraz 
wydatków kwalifikowalnych, stanowiących różnicę pomiędzy całkowitą 
wartością wydatków kwalifikowalnych, a kwotą dofinansowania. Typy 
dokumentów potwierdzających zabezpieczenie środków na realizację 
projektu są określone w dokumentacji konkursowej. 

19 
 Wskaźniki z listy IZ, 
adekwatne do typu 
projektu  

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty.  

Weryfikacji podlega właściwy dobór przez Wnioskodawcę wskaźników 
zgodnie z Listą wskaźników i ich definicjami podanymi w dokumentacji 
konkursowej. Sposób wypełniania wniosku w zakresie wskaźników produktu i 
rezultatu opisany jest w  Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie. 
Wybrane wskaźniki muszą odzwierciedlać efekty rzeczowe i wpływ 
przedsięwzięcia na otoczenie społeczno-ekonomiczne. 

20 

Wniosek i załączniki 
są wypełnione zgodnie 
z dokumentacją 
konkursową 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty. 

Weryfikacji podlega zgodność zapisów zamieszczonych w dokumentacji 
projektowej z obowiązującą Wnioskodawcę dokumentacją konkursową, m.in. 
z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie, Wytycznymi do SW, 
Instrukcjami wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie. 

21 
Kompletność wniosku i 
załączników 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 

 Sprawdzeniu podlega czy Wnioskodawca złożył dokumentację projektową 
zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji konkursowej  a w 
szczególności, czy: 
1) wniosek o dofinansowanie, biznes-plan/studium wykonalności oraz 
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Możliwość jednorazowej korekty. załączniki obligatoryjne mają wszystkie strony i zamieszczono w nich 
wszystkie wymagane dane 
2) dokumentacja projektowa została przygotowana na aktualnych 
formularzach obowiązujących w danym konkursie, 
3) do wniosku o dofinansowanie załączono wszystkie wymagane załączniki 
aktualne dla danego konkursu, 
4) dokonano potwierdzenia dokumentów za zgodność z oryginałem, 
5) dokumentacja projektowa została złożona w odpowiedniej ilości 
egzemplarzy zgodnie z wymogami danego konkursu, 
6) dokumentacja projektowa w formie elektronicznej została przygotowana na 
właściwym nośniku informatycznym w odpowiednim pliku i możliwe jest 
odczytania danych zawartych na nośniku informatycznym. 

22 

Spójność informacji 
zawartych  w 
dokumentacji 
projektowej 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty. 

Weryfikacji podlega spójność zapisów w całej dokumentacji projektowej 
złożonej przez Wnioskodawcę, także w ramach samego formularza wniosku 
o dofinansowanie. 

23 
Właściwa informacja i 
promocja projektu 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty. 

Weryfikacji podlega zgodność zapisów przedstawionych we wniosku o 
dofinansowanie/dokumentacji projektowej  z właściwymi  Wytycznymi. 

24 

Projekt zakłada 
pozytywny lub 
neutralny wpływ 
inwestycji na polityki 
horyzontalne (polityka 
zrównoważonego 
rozwoju i równości 
szans) oraz obszary 
Natura 2000 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty. 

Weryfikacji 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. 

25 
Zgodność projektu z 
wymogami OOŚ 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty. 

Sprawdzeniu podlega zgodność z wymogami OOŚ obowiązującymi w danym 
Działaniu właściwymi dla danego rodzaju inwestycji 

26 
Projekt jest zgodny z 
planami, dokumentami 
strategicznymi 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne 
dla możliwości otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 

Weryfikacji podlega zgodność zakresu projektu z zapisami dokumentów, o 
których mowa w Szczegółowym opisie osi priorytetowych programu 
operacyjnego oraz w dokumentacji konkursowej, a których spełnienie jest 
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2. Ocena merytoryczna 

Lp. Nazwa kryterium 
OPIS ZNACZENIA 

KRYTERIUM 
DEFINICJA (tj. przede wszystkim zasady jego oceny) 

1.  Zgodność z aktualną Strategią Rozwoju 
Województwa Wielkopolskiego. 

T/N 
Kryterium dopuszczające 
(spełnienie jest niezbędne 

dla możliwości dalszej 
oceny, zgodnie z kryteriami 

punktowanymi). 
Niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną oceną 
merytoryczną wniosku i 

jego odrzuceniem. 

W ramach kryterium sprawdzana będzie zgodność projektu ze Strategią 
Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku. Wnioskodawca w 
dokumentacji aplikacyjnej powinien w sposób opisowy wykazać zgodność 
przedsięwzięcia z celami strategicznymi oraz szczegółowo uzasadnić, jak 
projekt wpłynie na osiągniecie wskazanych celów Strategii. 

2.  Realizacja docelowego przedsięwzięcia będzie 
miała wpływ na realizację celów strategii na rzecz 
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu Europa 
2020. 

T/N 
Kryterium dopuszczające 
(spełnienie jest niezbędne 

dla możliwości dalszej 
oceny, zgodnie z kryteriami 

punktowanymi). 
Niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną oceną 
merytoryczną wniosku i 

jego odrzuceniem. 

Na podstawie opisu projektu i postawionych w nim celów ocenia się, czy dany 
projekt wpisuje się w cele i założenia Strategii na rzecz inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Europa 
2020. 

3.  Zgodność ze Strategią Rozwoju Transportu do 
roku 2020 (z perspektywą do roku 2030) 

T/N 
Kryterium dopuszczające 
(spełnienie jest niezbędne 

dla możliwości dalszej 
oceny, zgodnie z kryteriami 

punktowanymi). 
Niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną oceną 
merytoryczną wniosku i 

jego odrzuceniem. 

Kryterium oceniane będzie na podstawie opisu Wnioskodawcy w 
odpowiednim miejscu w dokumentacji aplikacyjnej. W opisie  należy odnieść 
się do konkretnych zapisów z podanego w kryterium dokumentu, w które 
wpisuje się realizowany projekt. 

4.  Zgodność z Narodowym Programem 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 

T/N 
Kryterium dopuszczające 
(spełnienie jest niezbędne 

dla możliwości dalszej 
oceny, zgodnie z kryteriami 

punktowanymi). 

Kryterium oceniane będzie na podstawie uzasadnienia Wnioskodawcy w 
odpowiednim miejscu w dokumentacji aplikacyjnej. W opisie  należy odnieść 
się do konkretnych zapisów z podanego w kryterium dokumentu, w które 
wpisuje się realizowany projekt. 

określonymi w 
dokumentacji 
konkursowej 

oceną formalną wniosku i jego odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej korekty 

niezbędne w celu otrzymania dofinansowania. Sprawdzeniu podlegało będzie 
także zlokalizowanie inwestycji na obszarze objętym określonym 
dokumentem np. programie rewitalizacji bądź wpływ przedsięwzięcia spoza 
wskazanego obszaru na niego oddziałującego (jeśli dotyczy).  
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Niespełnienie kryterium 
skutkuje negatywną oceną 
merytoryczną wniosku i 

jego odrzuceniem. 

5.  Projekt wynika z regionalnego planu 
transportowego lub uzgodnionego z Komisją 
Europejską Planu Działań 

T/N 
Kryterium dopuszczające 
(spełnienie jest niezbędne 

dla możliwości dalszej 
oceny, zgodnie z kryteriami 

punktowanymi). 
Niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną oceną 
merytoryczną wniosku i 

jego odrzuceniem. 

W odpowiednim miejscu dokumentacji aplikacyjnej należy powołać się 
indykatywne zestawienie projektów drogowych w które wpisuje się 
realizowany projekt. 
  

6.  Inwestycja w drogi lokalne:  
-zapewnia konieczne bezpośrednie połączenia z 
siecią TEN-T, portami lotniczymi, terminalami 
towarowymi, centrami lub platformami 
logistycznymi, lub 
-jest związana z węzłami miejskimi w rozumieniu 
Rozporządzenia 1315/2013 

T/N/ND 
Kryterium dopuszczające 
(spełnienie jest niezbędne 

dla możliwości dalszej 
oceny, zgodnie z kryteriami 

punktowanymi). 
Niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną oceną 
merytoryczną wniosku i 

jego odrzuceniem. 

Kryterium wynika z zapisów Umowy Partnerskiej  dotyczącej programowania 
perspektywy finansowej 2014-2020. Kryterium dotyczy projektów 
realizowanych w ramach  celu tematycznego nr 7 UP „Promowanie 
zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w 
działaniu najwyższej infrastruktury sieciowej.” 

7.  Zgodność projektu (w tym podstawowych 
parametrów technicznych) z obowiązującymi 
aktami prawnymi dotyczącymi realizowanej 
inwestycji. 

T/N 
Kryterium dopuszczające 
(spełnienie jest niezbędne 

dla możliwości dalszej 
oceny, zgodnie z kryteriami 

punktowanymi). 
Niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną oceną 
merytoryczną wniosku i 

jego odrzuceniem. 

Projekt musi być zgodny z wszystkimi obowiązującymi przepisami krajowymi / 
unijnymi, które mają zastosowanie przy jego realizacji (w tym m.in. z prawem 
budowlanym, prawem zamówień publicznych, Ustawą o rachunkowości, 
Ustawą o podatku od towarów i usług, Ustawą o podatku dochodowym od 
osób prawnych, Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
Kodeksem spółek handlowych, Ustawą o swobodzie działalności 
gospodarczej). 

8.  Zdolność do adaptacji do zmian klimatu i 
reagowania na ryzyko powodziowe. 

T/N 

Kryterium dopuszczające 
(spełnienie jest niezbędne 

dla możliwości dalszej 
oceny, zgodnie z kryteriami 

punktowanymi). 
Niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną oceną 
merytoryczną wniosku i 

jego odrzuceniem. 

Zdolność do reagowania i adaptacji do zmian klimatu (w szczególności w 
obszarze zagrożenia powodziowego). Wszelkie elementy infrastruktury 
zlokalizowane na obszarach zagrożonych powodzią (oceniana zgodnie z 
dyrektywą 2007/60/WE), powinny być zaprojektowane w sposób, który 
uwzględnia to ryzyko. Aplikacja projektowa musi wyraźnie wskazywać czy 
inwestycja ma wpływ na ryzyko powodziowe, a jeśli tak, to w jaki sposób 
zarządza się tym ryzykiem. 

9.  W projekcie przewidziano rozwiązania 
zapewniające bezpieczeństwo ruchu drogowego. 

T/N 

Kryterium dopuszczające 
(spełnienie jest niezbędne 

Projekty z zakresu infrastruktury drogowej powinny uwzględniać rozwiązania 
poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego. 
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dla możliwości dalszej 
oceny, zgodnie z kryteriami 

punktowanymi). 
Niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną oceną 
merytoryczną wniosku i 

jego odrzuceniem. 

10.  Trwałość projektu 
- Czy wiarygodność finansowa Beneficjenta 
umożliwia realizację projektu? 
 

T/N 
Kryterium dopuszczające 
(spełnienie jest niezbędne 

dla możliwości dalszej 
oceny, zgodnie z kryteriami 

punktowanymi). 
Niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną oceną 
merytoryczną wniosku i 

jego odrzuceniem. 

W ramach kryterium oceniana będzie trwałość finansowa projektu i zdolność 
instytucjonalna Beneficjenta. Analizie poddane będzie, czy deklarowane 
zasoby finansowe Wnioskodawcy są wystarczające do prawidłowej realizacji 
projektu oraz do zapewnienia stabilności finansowej po zakończeniu jego 
realizacji. Należy także poddać ocenie zdolność instytucjonalną Beneficjenta, 
sprawdzić, czy posiada on zdolność techniczną i dysponuje kompetentną 
kadrą niezbędną do realizacji prac, które będą prowadzone w wyniku realizacji 
projektu. 
Aby uzyskać pozytywną ocenę należy spełnić wszystkie trzy warunki 
wskazane w kryterium.   

- Czy zdolność instytucjonalna Beneficjenta 
gwarantuje sprawną realizację projektu 
(doświadczenie, struktura organizacyjna, zaplecze 
techniczne, kadra zaangażowana w realizację i 
obsługę projektu)? 

T/N 
Kryterium dopuszczające 
(spełnienie jest niezbędne 

dla możliwości dalszej 
oceny, zgodnie z kryteriami 

punktowanymi). 
Niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną oceną 
merytoryczną wniosku i 

jego odrzuceniem. 
- Czy założenia odnośnie finansowania projektu 
po jego zakończeniu są realne i gwarantują 
stabilność finansową projektu przez okres 5 lat od 
daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta? 

T/N 
Kryterium dopuszczające 
(spełnienie jest niezbędne 

dla możliwości dalszej 
oceny, zgodnie z kryteriami 

punktowanymi). 
Niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną oceną 
merytoryczną wniosku i 

jego odrzuceniem. 

11.  Koszty kwalifikowane są uzasadnione i 
zaplanowane w odpowiedniej wysokości    

T/N 
Kryterium dopuszczające 
(spełnienie jest niezbędne 

dla możliwości dalszej 
oceny, zgodnie z kryteriami 

punktowanymi). 
Niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną oceną 
merytoryczną wniosku i 

jego odrzuceniem. 

Badane jest, czy przedstawione w projekcie wydatki są uzasadnione i 
racjonalne z punktu widzenia realizacji danego projektu oraz adekwatne do 
jego zakresu i celu, np. czy poszczególne wydatki nie zostały w sposób 
znaczący przeszacowane. Przez „uzasadnione” należy rozumieć, iż koszty 
kwalifikowane muszą być potrzebne i bezpośrednio związane z realizacją 
działań uznanych za kwalifikowane w projekcie. Każda pozycja zawarta w 
harmonogramie rzeczowo-finansowym musi być odpowiednio opisana i 
uzasadniona. Przez „racjonalne” należy w tym miejscu rozumieć, że ich 
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wysokość musi być dostosowana do zakresu zaplanowanych czynności / 
potrzeb inwestycyjnych. Przez „adekwatne” należy rozumieć, iż muszą być 
także odpowiednie ( rodzajowo i pod względem wysokości) do zakresu 
poszczególnych działań w projekcie oraz do rezultatów tych działań. 

12.  Wpływ wartości wskaźników przyjętych w 
projekcie na realizację celów Programu oraz 
analiza ich wartości docelowych. 

0-3 

W ramach kryterium oceniane będzie, czy określone przez Wnioskodawcę 

wskaźniki osiągnięcia celów projektu w pełni opisują charakter projektu i mogą 

zostać osiągnięte przy danych nakładach i założonym sposobie realizacji 

projektu (realność osiągnięcia wskaźników). Ocena kryterium będzie 

uwzględniała skalę, zakres i specyfikę projektu. 

Ocenie podlegać będzie: 

- wybór, poprawność, kompletność, wiarygodność wskaźników i ich wpływ na 

cele określone w WRPO 2014+, 

- wpływ wartości docelowych wskaźników w projekcie na wartości docelowe 

wskaźników programowych wybranych do Ram Wykonania, 

- planowane zakończenie projektu do roku 2018. 

13.  Wpływ projektu na wdrażanie zasad 
horyzontalnych 
- wpływ neutralny – 0 pkt. 
- pozytywny wpływ na jedną z zasad 
horyzontalnych – 1 pkt. 
- pozytywny wpływ na dwie zasady horyzontalne – 
2 pkt.  
- pozytywny wpływ na trzy lub więcej zasad 
horyzontalnych – 3 pkt. 

0-3 

Ocenie podlegać będzie, czy projekt ma pozytywny wpływ na polityki 
horyzontalne UE. Zakres realizacji zasad horyzontalnych obejmuje: 
- zrównoważony rozwój, 
- równość szans i niedyskryminację, 
- równouprawnienie płci, 
- inne (nie wskazane powyżej). 
 
W ramach kryterium sprawdzana jest zgodność projektu z horyzontalnymi 
zasadami niedyskryminacji i równości szans ze względu na płeć. W 
szczególności przedmiotem sprawdzenia jest, czy projekt nie ogranicza 
równego dostępu do zasobów (towarów, usług, infrastruktury) ze względu na 
płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, religię lub przekonania, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. W przypadku osób z 
niepełnosprawnościami, niedyskryminacyjny charakter projektu oznacza 
konieczność stosowania zasady uniwersalnego projektowania i racjonalnych 
usprawnień zapewniających dostępność oraz możliwości korzystania ze 
wspieranej infrastruktury. 
Ponadto sprawdzane jest, czy projekt obejmuje finansowanie przedsięwzięć 
minimalizujących oddziaływanie działalności człowieka na środowisko. 
Zasada zrównoważonego rozwoju jest zachowana, jeżeli w ramach projektu 
zakłada się  podejmowanie działań ukierunkowanych na: racjonalne 
gospodarowanie zasobami, ograniczenie presji na środowisko, uwzględnianie 
efektów środowiskowych w zarządzaniu, podnoszenie świadomości 
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ekologicznej społeczeństwa. 
Ocenie podlegać będzie także, czy projekt przewiduje wdrożenie ekoinnowacji 
lub technologii proekologicznych. 

14.  Kryterium  rejestrowego natężenia ruchu (bierze 
pod uwagę natężenie ruchu premiując odcinki 
najbardziej obciążone)* 

0-2 

Kryterium bierze pod uwagę natężanie ruchu ogółem  (w oparciu o najbardziej 
aktualny pomiar SDR) premiując odcinki najbardziej obciążone. 
W przypadku konieczności ograniczenia lub całkowitego wykluczenia 
pojazdów ciężarowych poruszających się po odcinku drogi przewidzianej do 
remontu, do analizy natężania ruchu należy przyjąć dane co do ruchu 
ciężarowego z drogi alternatywnej gdzie obecnie ten rodzaj ruchu został 
przeniesiony. 

15.  Kryterium ruchu ciężarowego (uwzględnia się 
natężenie ruchu ciężkiego premiując odcinki 
najbardziej obciążone)* 0-2 

Zgodnie z dokumentem implementacyjnym  do strategii rozwoju transportu do 
roku 2020 (z perspektywą do roku 2030). 
Kryterium ruchu ciężarowego bierze pod uwagę  natężenie ruchu ciężkiego (w 
oparciu o najbardziej aktualny pomiar SDR)  premiując odcinki najbardziej 
obciążone. 

16.  Kryterium braku alternatywnego 
wysokoprzepustowego połączenia drogowego 
(premiuje odcinki w ramach poszczególnych 
ciągów które nie posiadają/ nie będą posiadać 
alternatywnych nowoczesnych połączeń 
drogowych wysokiej klasy technicznej) 

0/2 

Kryterium zalecane z dokumentu implementacyjnego  do Strategii Rozwoju 
Transportu do 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.) premiuje odcinki w ramach 
poszczególnych ciągów które nie posiadają/ nie będą posiadać 
alternatywnych nowoczesnych połączeń drogowych wysokiej klasy 
technicznej (połączenia wysokiej klasy technicznej oznaczają drogi klasy A i 
S). – doprecyzowano po konsultacjach społecznych. 

- Odcinek nie posiada/ nie będzie posiadać alternatywnych połączeń 
drogowych – 2 pkt. 
- Odcinek stanowi / będzie stanowić alternatywne połączenie dla już 
istniejącego  wysokoprzepustowego połączenia drogowego – 0 pkt. 

17.  Projekt przewiduje systemy zarządzania ruchem, 
sygnalizacją świetlną i dźwiękową lub inne 
elementy poprawiające bezpieczeństwo.  

0-3 

Ocenie podlegać będą techniczne aspekty realizacji projektu oraz 
zastosowania w projekcie elementów poprawiających bezpieczeństwo ruchu 
drogowego. 
Ocena uwzględniać będzie: 
- techniczne elementy zarządzania ruchem drogowym, 
- przewidziane przez Wnioskodawcę środki bezpieczeństwa na drodze. 

18.  Wpływ projektu na poprawę warunków 
ekonomicznych i atrakcyjność inwestycyjną 
obszaru, na którym projekt będzie realizowany. 

0-10 

W tym kryterium ocenie podlegać będzie wpływ projektu na poprawę  szeroko 
rozumianych warunków ekonomicznych (takich jak np. zapewnienie 
odpowiednich warunków przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i lokalnego, 
poprawa dostępności komunikacyjnej regionu, poprawa działalności 
podmiotów gospodarczych, lepsza mobilność mieszkańców, lepsza 
atrakcyjność inwestycyjna, podniesienie atrakcyjności turystyczno-
rekreacyjnej, podniesienie estetyki krajobrazu, lepszy wizerunek regionu) na 
obszarze realizacji projektu. 
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19.  Projekt przyczyni się do fizycznej, gospodarczej i 
społecznej rewitalizacji i regeneracji miejskich 
obszarów funkcjonalnych. 0-3 

Kryterium wynika z zapisów Umowy Partnerskiej  dotyczącej programowania 
perspektywy finansowej 2014-2020. Kryterium dotyczy projektów 
realizowanych w ramach  celu tematycznego nr 7 UP „Promowanie 
zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w 
działaniu najwyższej infrastruktury sieciowej.” 

20.  Długość drogi (budowanej lub modernizowanej): 
- powyżej 4km –10 pkt 
-  od 2,01 km do 4 km – 8 pkt 
- od 1,51 do 2 km – 6 pkt 
- od 1,01 do 1,5 km – 4 pkt 
- od 0,50 do 1 km – 2 pkt 

2/4/6/8/10 

Kryterium premiuje odcinki w zależności od ich długości. Długość budowanej 
lub modernizowanej drogi występuje również we wskaźnikach produktu i 
przekłada się bezpośrednio na wskaźniki produktu na poziomie programu 
operacyjnego na lata 2014-2020.  

21.  Bezpośrednie połączenie budowanego lub 
modernizowanego odcinka z drogą wyższej 
kategorii:  
-drogą ekspresową lub autostradą  - 4 pkt. 
-drogą krajową – 3 pkt. 
-wojewódzką – 2 pkt. 
- powiatową – 1 pkt. 
-brak połączenia – 0 pkt. 

0/1/2/3/4 

Kryterium kontynuacji wynikające z dokumentu implementacyjnego do 
Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.). Kryterium 
punktuje projekty posiadające bezpośrednie połączenia z drogami wyższej 
kategorii w celu uzyskiwania dłuższych odcinków dróg o wysokich 
parametrach. 

22.  Spójność z istniejącym, realizowanym lub 
przewidywanym do realizacji układem 
komunikacyjnym (projekt obejmuje przedłużenie 
ciągu dróg wojewódzkich już zrealizowanego lub 
znajdującego się w trakcie realizacji i / lub 
kontynuację ciągu poprzez budowę dojazdów do 
dróg krajowych (zrealizowanych, znajdujących się 
w trakcie realizacji lub planowanych do realizacji 
w okresie 2014-2020). 

0-10 

Kryterium kontynuacji wynikające z dokumentu implementacyjnego do 
Strategii Rozwoju Transportu do 2020 ( z perspektywą do 2030)  - wskazuje 
odcinki zrealizowane lub znajdujące się w trakcie realizacji w celu 
premiowania uzyskiwania dłuższych odcinków dróg o wysokich parametrach.  
- Przedłużenie ciągu dróg wojewódzkich już zrealizowanego lub znajdującego 
się w trakcie realizacji – 5 pkt. 
- Kontynuacja ciągu poprzez budowę dojazdów do dróg krajowych 
(zrealizowanych, znajdujących się w trakcie realizacji lub planowanych do 
realizacji w okresie 2014-2020) lub stanowiących wypełnienie luki w sieci 
drogowej – 5 pkt. 
Przedłużenie ciągu dróg, jak i budowa objazdów dotyczyć również będzie 
odcinków przebudowywanych. 

23.  Projekt jest zlokalizowany na terenie OSI 
„Obszary o najniższej dostępności transportowej 
do ośrodków wojewódzkich” 
 

0/2/4 

W tym kryterium należy odwołać się do dokumentu pt. „Zasady i kryteria 
wyznaczania obszarów funkcjonalnych w Województwie Wielkopolskim”, 
rozdział XVII. Na podstawie map z rozdziału XVII należy przyporządkować 
odpowiedni obszar, na którym jest/będzie realizowany projekt. 
Wszystkie projekty realizowane na obszarach poniżej izochrony 60 min 
dostępności drogowej do Poznania uzyskają 0 punktów. Projekty realizowane 
na obszarach od 60 min do 90 min izochrony dostępności drogowej do 
Poznania uzyskają 2 punkty, natomiast projekty realizowane na obszarach 
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powyżej 90 min izochrony dostępności drogowej do Poznania uzyskają 4 
punkty.   

24.  Razem punktów 
(maksymalna liczba punktów wynosi 56) 56 

 

*Ocena kryterium odbywać się będzie na postawie analizy porównawczej złożonych w konkursie projektów o pozytywnym wyniku oceny formalnej  

 
ETAP II – Ranking projektów i wybór do dofinansowania 

 

ETAP III – Podpisanie umowy 

 

 


