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Załącznik nr 11 do Regulaminu  

konkursu nr RPWM.09.02.00-IZ.00-28-001/16(…) 
z 28 kwietnia 2016 r.. 

 

Karta z definicjami kryteriów merytorycznych ogólny ch (obligatoryjnych) i specyficznych (obligatoryjny ch) wyboru 
projektów w ramach Działania 9.2 Infrastruktura soc jalna Regionalnego Programu Operacyjnego Województw a 
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 

 

KRYTERIA MERYTORYCZNE OGÓLNE (OBLIGATORYJNE)* 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis kryterium 

1. Możliwość uzyskania 
dofinansowania przez 
projekt. 

Weryfikowana będzie możliwość uzyskania 
dofinansowania na podstawie analizy wniosku  
i studium wykonalności/ biznes planu. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne  
do przyznania dofinansowania. 
 
Kryterium zerojedynkowe. 
 
Ocena spełniania kryteriów polega na 
przypisaniu im wartości logicznych „tak” 
lub „nie”. 

2. Zgodność projektu  
z zasadą równości szans 
kobiet i mężczyzn. 

Weryfikowany będzie pozytywny lub neutralny 
wpływ projektu na zasadę horyzontalną UE: 
- promowanie równości szans kobiet i mężczyzn oraz 
niedyskryminacji, zgodnie z art. 7 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 
z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz Wytycznymi  
w zakresie realizacji zasady równości szans  
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób  
z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne  
do przyznania dofinansowania. 
 
Kryterium zerojedynkowe. 
 
Ocena spełniania kryteriów polega  
 
na przypisaniu im wartości logicznych 
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kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 
2014-2020. 

„tak” lub „nie”. 

3. Zgodność projektu  
z zasadą równości szans  
i niedyskryminacji w tym 
dostępności dla osób  
z niepełnosprawnościami. 

Weryfikowany będzie pozytywny wpływ projektu  
na zasadę horyzontalną UE: promowanie równości 
szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami, zgodnie z art. 7 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz  
z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości 
szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla 
osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości 
szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na 
lata 2014-2020. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne  
do przyznania dofinansowania. 
 
Kryterium zerojedynkowe. 
 
Ocena spełniania kryteriów polega na 
przypisaniu im wartości logicznych „tak” 
lub „nie”. 

4. Zgodność projektu  
z politykami horyzontalnymi 
Unii Europejskiej  
– zrównoważony rozwój. 

Weryfikowany będzie pozytywny lub neutralny wpływ 
projektu na zasadę horyzontalną UE:  
- zrównoważony rozwój. 
 
Sprawdzane będzie: 
- czy projekt został przygotowany zgodnie z prawem 
dotyczącym ochrony środowiska (weryfikacji podlega 
pełna dokumentacja, zgodnie z Wytycznymi  
w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania 
na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z 
krajowych lub regionalnych programów operacyjnych); 
- czy projekt odnosi się i określa zdolność  
do reagowania i adaptacji do zmian klimatu  
(w szczególności w obszarze zagrożenia powodziowego). 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne  
do przyznania dofinansowania. 
 
Kryterium zerojedynkowe. 
 
Ocena spełniania kryteriów polega na 
przypisaniu im wartości logicznych „tak” 
lub „nie”. 

5. Zamówienia publiczne 
i konkurencyjność. 

Weryfikowana będzie zgodność założeń projektu  
z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych oraz 
zasadą konkurencyjności. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne  
do przyznania dofinansowania. 
 
Kryterium zerojedynkowe. 
Ocena spełniania kryteriów polega na 
przypisaniu im wartości logicznych „tak” 
lub „nie”. 

6. Pomoc publiczna i pomoc 
de minimis. 

Weryfikowana będzie zgodność zapisów we wniosku o 
dofinansowanie projektu z zasadami pomocy 
publicznej/pomocy de minimis w odniesieniu  
do Wnioskodawcy, form wsparcia, wydatków,  

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne  
do przyznania dofinansowania. 
 



3 
 

jak również oceniana będzie możliwość udzielenia  
w ramach projektu pomocy publicznej/pomocy  
de minimis, uwzględniając reguły ogólne  
jej przyznawania oraz warunki jej dopuszczalności  
w danym typie projektu. 

Kryterium zerojedynkowe. 
 
Ocena spełniania kryteriów polega na 
przypisaniu im wartości logicznych „tak” 
lub „nie” albo stwierdzeniu, że kryterium 
nie dotyczy danego projektu. 

7. Wykonalność techniczna. Weryfikowana będzie wykonalność prawna  
i techniczna projektu, potrzeba jego realizacji i cele, 
optymalny wariant, sposób realizacji i stan po realizacji. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne  
do przyznania dofinansowania. 
 
Kryterium zerojedynkowe. 
 
Ocena spełniania kryteriów polega na 
przypisaniu im wartości logicznych „tak” 
lub „nie”. 

8. Trwałość projektu. Weryfikowane będą następujące aspekty, które muszą być 
spełnione, aby projekt mógł otrzymać dofinansowanie: 
- Wnioskodawca i/lub partnerzy (jeśli dotyczy) posiada 
potencjał instytucjonalny do realizacji projektu (posiada lub 
dostosuje strukturę organizacyjną i procedury 
zapewniające sprawną realizację projektu). 
- Wnioskodawca i/lub partnerzy (jeśli dotyczy) posiada 
potencjał kadrowy do realizacji projektu (posiada zespół 
projektowy lub go stworzy – adekwatny do zakresu zadań 
w projekcie umożliwiający jego sprawne zarządzanie  
i realizację). 
- Wnioskodawca i/lub partnerzy (jeśli dotyczy) posiada 
potencjał finansowy do realizacji projektu (dysponuje 
środkami na realizacje projektu lub ma możliwość ich 
pozyskania: wskazał źródła finansowania projektu). 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne  
do przyznania dofinansowania. 
 
Kryterium zerojedynkowe. 
 
Ocena spełniania kryteriów polega na 
przypisaniu im wartości logicznych „tak” 
lub „nie”. 

9. Wskaźniki. Weryfikowana będzie poprawność merytoryczna 
wskaźników. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne  
do przyznania dofinansowania. 
 
Kryterium zerojedynkowe. 
 
Ocena spełniania kryteriów polega na 
przypisaniu im wartości logicznych „tak” 
lub „nie”. 
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KRYTERIA MERYTORYCZNE SPECYFICZNE (OBLIGATORYJNE)* 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis kryterium 

1. Projekt nie dotyczy budowy 
nowych obiektów. 

W ramach kryterium weryfikowane będzie,  
czy projekt nie dotyczy budowy nowych obiektów. 
 
Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o zapisy 
wniosku o dofinansowanie projektu oraz załączników do 
wniosku, w tym studium wykonalności. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne  
do przyznania dofinansowania.   
 
Kryterium zerojedynkowe.   
 
Ocena spełniania kryteriów polega na 
przypisaniu im wartości logicznych „tak” 
lub „nie”.   

2. Projekt jest zgodny  
z polskimi i europejskimi 
dokumentami strategicznymi. 

W ramach kryterium weryfikowane będzie,  
czy rozwój usług społecznych na rzecz osób zagrożonych 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym w projekcie jest 
zgodny z założeniami europejskich zasad przejścia z 
opieki instytucjonalnej do opieki środowiskowej1 oraz z 
kierunkami wskazanymi  
w Programie Przeciwdziałania Ubóstwu  
i Wykluczeniu Społecznemu 2020, a w przypadku 
trzeciego typu projektu – również z Założeniami 
Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-
2020. 
Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o zapisy 
wniosku o dofinansowanie projektu oraz studium 
wykonalności. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne  
do przyznania dofinansowania.   
 
Kryterium zerojedynkowe.   
 
Ocena spełniania kryteriów polega na 
przypisaniu im wartości logicznych „tak” 
lub „nie”.   

3. Projekt nie dotyczy dużych 
instytucji o charakterze 
opiekuńczo-pobytowym. 

W ramach kryterium weryfikowane będzie, czy projekt nie 
obejmuje wsparcia opieki instytucjonalnej.  
W szczególności w ramach projektu nie mogą być 
tworzone nowe miejsca świadczenia usług opiekuńczych 
w ramach opieki instytucjonalnej, ani nie mogą być 
utrzymywane dotychczas istniejące miejsca świadczenia 
usług w ramach opieki instytucjonalnej. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne  
do przyznania dofinansowania. 
 
Kryterium zerojedynkowe. 
 
Ocena spełniania kryteriów polega na 

                                                 
1 Założenia europejskich zasad przejścia z opieki instytucjonalnej do opieki środowiskowej zostały zawarte w Ogólnoeuropejskich wytycznych dotyczących przejścia od opieki 
instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności 
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Kryterium będzie weryfikowane w oparciu  
o zapisy wniosku o dofinansowanie projektu wraz  
z załącznikami.  
Poprzez opiekę instytucjonalną należy rozumieć opiekę 
prowadzoną w placówce opiekuńczo-pobytowej – czyli 
placówce wieloosobowego całodobowego pobytu i opieki o 
liczbie mieszkańców większej niż 30 osób oraz w której:  
1) usługi nie są świadczone w sposób zindywidualizowany 
(dostosowany do potrzeb  
i możliwości danej osoby), 
2) wymagania organizacyjne mają pierwszeństwo przed 
indywidualnymi potrzebami mieszkańców,  
3) mieszkańcy nie mają wystarczającej kontroli nad swoim 
życiem i nad decyzjami, które ich dotyczą  
w zakresie funkcjonowania w ramach placówki,  
4) mieszkańcy są odizolowani od ogółu społeczności lub 
zmuszeni do mieszkania razem. 

przypisaniu im wartości logicznych „tak” 
lub „nie”, albo stwierdzeniu, że 
kryterium nie dotyczy danego projektu. 

4. Projekt jest zgodny  
z Wytycznymi w zakresie 
realizacji przedsięwzięć  
w obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania 
ubóstwa z wykorzystaniem 
środków EFS i EFRR  
na lata 2014-2020. 

W ramach kryterium weryfikowane będzie, czy projekt jest 
zgodny z zasadami określonymi  
w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć  
w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 
wykorzystaniem środków EFS i EFRR  
na lata 2014-2020. 
Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o zapisy 
wniosku o dofinansowanie projektu oraz studium 
wykonalności. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne  
do przyznania dofinansowania. 
 
Kryterium zerojedynkowe. 
 
Ocena spełniania kryteriów polega na 
przypisaniu im 
wartości logicznych „tak” lub „nie”. 

5. Analiza sytuacji 
wewnątrzregionalnej. 

W ramach kryterium weryfikowane będzie czy 
Wnioskodawca  przedstawił wraz z wnioskiem  
o dofinansowanie  analizę obszaru objętego zasięgiem 
oddziaływania projektu, opracowaną  
na podstawie badań własnych,  zleconych, badań  
i danych GUS2, BAEL3, BDL4, MOPS5, GOPS6, WUP7, 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne  
do przyznania dofinansowania. 
 
Kryterium zerojedynkowe. 
 

                                                 
2 Główny Urząd Statystyczny (GUS) 
3 Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) 
4 Bank Danych Lokalnych (BDL) 
5 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) 
6 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS) 
7 Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) 
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PUP8, MR,PiPS9, Analizy sytuacji społeczno-
demograficznej w województwie warmińsko-mazurskim10, 
ogólnodostępnych, obejmujących  
w szczególności :  

� zidentyfikowane  problemy  i potrzeby społeczne, 
ekonomiczne i infrastrukturalne   

� poziom dostępności  usług społecznych                    
(w odniesieniu do usług planowanych  
do realizacji w ramach wspartej infrastruktury)  

� poziom dostępności infrastruktury usług 
społecznych z  odniesieniem do potrzeby 
dofinansowania infrastruktury planowanej  
w projekcie  

� analizę trendów demograficznych  
(w odniesieniu do grup docelowych projektu)  

�  potrzeby i specyfikę grup docelowych  
(w tym dostosowanie  usług do poszczególnych  
grup docelowych, bariery  
w dostępności do usług)  

� oczekiwane rezultaty w zakresie:  
1) przygotowania do wejścia na rynek pracy 
(dotyczy 1 typu projektów), 2) zmiany zachowań 
społecznych (dotyczy 2 typu projektów), 3) wzrostu 
samodzielności do funkcjonowania w 
społeczeństwie oraz pozytywnego wpływu na stan 
zdrowia osób zależnych (dotyczy 3 typu 
projektów). 

W analizie Wnioskodawca winien także  wykazać  
w jaki sposób  powstała w wyniku realizacji projektu 
infrastruktura umożliwiać będzie osobom korzystającym z 
pomocy wejście na rynek pracy  
i/lub zmianę zachowań społecznych.  

Ocena spełniania kryteriów polega na 
przypisaniu im wartości logicznych „tak” 
lub „nie”. 

                                                 
8 Powiatowy Urząd Pracy (PUP) 
9 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MR,PiPS) 
10 Analiza sytuacji społeczno-demograficznej w województwie warmińsko-mazurskim – opracowanie przygotowane na potrzeby profilowania interwencji realizowanej w ramach osi priorytetowej 11 
Włączenie społeczne przez Instytucję Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 , http://warmia.mazury.pl/polityka-
spoleczna/obserwatorium-integracji-spolecznej/o-obserwatorium 
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Analiza winna zostać powiązana  z danymi, obrazującymi  
sytuację w regionie,  
z uwzględnieniem zróżnicowań terytorialnych. 
Kryterium będzie weryfikowane w oparciu  
o załączoną do wniosku aplikacyjnego treść analizy. 
Dane wykorzystane do sporządzenia analizy muszą być 
możliwe do zweryfikowania   
z ogólnodostępnych,  ww. źródeł.  Należy uwzględnić dane 
na koniec roku kalendarzowego poprzedzającego rok 
ogłoszenia o naborze. 

6. Zgodność projektu z celami  
Pi 9i (Poddz. 11.1.1, 11.1.2, 
11.1.3) i/lub Pi 9iv (Poddz. 
11.2.3, 11.2.4, 11.2.5) osi 11 
Włączenie społeczne RPO 
WiM 2014-2020 

Ocenie podlega, czy Wnioskodawca w studium 
wykonalności wykazał, iż projekty realizowane  
w ramach Działania 9.2 będą komplementarne  
w zakresie celów i działań możliwych do wsparcia  
w ramach  osi 11 Włączenie społeczne RPO WiM 2014-
2020: Pi 9i (Poddz. 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3)  
i/lub  Pi 9iv (Poddz. 11.2.3, 11.2.4, 11.2.5). 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne  
do przyznania dofinansowania. 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełniania kryteriów  polega na 
przypisaniu im wartości logicznych 
„tak”, „nie”. 

7. Dostępność dla osób 
niepełnosprawnych oraz 
zgodność z koncepcją 
uniwersalnego projektowania. 

Wnioskodawca w studium wykonalności zapewnił,  
że infrastruktura objęta projektem będzie dostosowana do 
potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zgodna z koncepcją 
uniwersalnego projektowania. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne  
do przyznania dofinansowania. 
 
Kryterium zerojedynkowe. 
 
Ocena spełniania kryteriów polega na 
przypisaniu im wartości logicznych „tak” 
lub „nie”. 

 
*Projekty niespełniające kryteriów merytorycznych ogólnych i kryteriów merytorycznych specyficznych obligatoryjnych są odrzucane i nie podlegają dalszej 
ocenie. 


