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Wykaz zmian  
w  

Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  
na lata 2014 – 2020 (SZOOP RPO WL 2014-2020) 

 
1) Jeżeli kolumna „Treść przed zmianą” jest pusta oznacza to, iż w dokumencie dopisano treść wskazaną w kolumnie „Treść po zmianie”. 
2) Jeżeli kolumna „Treść po zmianie” jest pusta oznacza to, iż w dokumencie wykreślono treść wskazaną w kolumnie „Treść przed zmianą”. 
3) Tabela odnosi się do numeracji stron i punktów istniejących w dokumencie Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020  w jego brzmieniu sprzed zmian. Ostateczną numerację (po zmianach) 
ustalono w załączniku do uchwały ZWL tj. w tekście ujednoliconym SZOOP RPO WL 2014-2020. 
 

Załącznik 3 Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań 
Załącznik 3d - Kryteria formalne oraz kryteria merytoryczne  wyboru projektów dla Działań współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
wdrażanych przez DW EFRR 

Str./Pkt Treść przed zmianą: 

425 
 C. KRYTERIA FORMALNE POPRAWNOŚCI 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Informacje we wniosku i załącznikach są 

spójne, poprawne i zgodne z obowiązującymi 

dokumentami składającymi się na Regulamin 

konkursu/zasady naboru wniosków o 

dofinansowanie projektów pozakonkursowych   

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości 

logicznych „TAK”, „NIE”.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie wniosku o 

dofinansowanie i załączników. W ramach kryterium ocenie podlegać 

będzie: 

1. Czy przewidziane w projekcie wydatki są zgodne z katalogiem 

kosztów kwalifikowanych zawartym w wytycznych do kwalifi-

kowalności (w tym kwalifikowalności podatku VAT w projekcie) 

oraz właściwym schematem pomocy publicznej? 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 

niezbędne do przyznania dofinansowania. 

 

Kryterium jest zdefiniowane poprzez zestaw pytań 

pomocniczych (cząstkowych). Kryterium uznaje się za 

spełnione, jeżeli odpowiedź na wszystkie (adekwatne) 

cząstkowe pytania będzie pozytywna. W trakcie oceny 

kryterium wnioskodawca może zostać poproszony o 

uzupełnienie, poprawę i wyjaśnienie. 
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2. Czy wysokość kosztów w poszczególnych kategoriach jest zgod-

na z Regulaminem konkursu, SZOOP i właściwym schematem 

pomocy publicznej? 

3. Czy poziom dofinansowania został właściwie wyliczony? 

4. Czy projekt zakłada wskaźniki adekwatne do zakresu rzeczowe-

go i czy wybrano wszystkie adekwatne wskaźniki (w tym wskaź-

niki z ram wykonania)? 

5. Czy projekt ma zapewnioną trwałość organizacyjną, finansową i 

instytucjonalną? 

6. Czy przedłożone dokumenty są zgodne z obowiązującymi wy-

tycznymi? 

7. Czy informacje zawarte we wniosku oraz w przedłożonych do-

kumentach są spójne i poprawne? 

8. Czy dokumenty składające się na zezwolenie na realizację inwe-

stycji są zgodne z wymogami OOŚ? 

9. Czy przewidziane w projekcie narzędzia informacji i promocji są 

zgodne z wytycznymi w tym zakresie? 

10. Czy realizacja projektu jest zgodna z właściwymi przepisami 

prawa w przypadku projektów, których realizacja rozpoczęła się 

przed dniem założenia wniosku o dofinansowanie? (weryfiko-

wane na podstawie oświadczenia) 

11. Czy właściwie wybrano kategorie interwencji, działy gospodarki, 

formy finansowania i miejsca realizacji? 

12. Czy projekt zakłada prawidłowe sposoby zarządzania projek-

tem?  
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dokumentami składającymi się na Regulamin 

konkursu/zasady naboru wniosków o 

dofinansowanie projektów pozakonkursowych   

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości 

logicznych „TAK”, „NIE”.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie wniosku o 

dofinansowanie i załączników. W ramach kryterium ocenie podlegać 

będzie: 

1. Czy przewidziane w projekcie wydatki są zgodne z katalogiem 

kosztów kwalifikowanych zawartym w wytycznych do kwalifi-

kowalności (w tym kwalifikowalności podatku VAT w projekcie) 

oraz właściwym schematem pomocy publicznej? 

2. Czy wysokość kosztów w poszczególnych kategoriach jest zgod-

na z Regulaminem konkursu, SZOOP i właściwym schematem 

pomocy publicznej? 

3. Czy poziom dofinansowania został właściwie wyliczony? 

4. Czy projekt zakłada wskaźniki adekwatne do zakresu rzeczowe-

go i czy wybrano wszystkie adekwatne wskaźniki (w tym wskaź-

niki z ram wykonania)? 

5. Czy projekt ma zapewnioną trwałość organizacyjną, finansową i 

instytucjonalną? 

6. Czy przedłożone dokumenty są zgodne z obowiązującymi wy-

tycznymi? 

7. Czy informacje zawarte we wniosku oraz w przedłożonych do-

kumentach są spójne i poprawne? 

8. Czy dokumenty składające się na zezwolenie na realizację inwe-

stycji są zgodne z wymogami OOŚ tj.? 

a) w przypadku, gdy przedłożono pełną dokumentację i ze-

zwolenie na realizację inwestycji – czy przedłożona dokumenta-

cja i zezwolenie na realizację inwestycji są zgodne z wymogami 

OOŚ? lub 

b) w przypadku, gdy na etapie składania wniosku o dofinaso-

wanie nie przedłożono pełnej dokumentacji technicznej  i ze-

zwolenia na realizację inwestycji (pozwolenia na budowę) - czy 

dokumentacja środowiskowa przedłożona wraz z wnioskiem o 

 

Kryterium jest zdefiniowane poprzez zestaw pytań 

pomocniczych (cząstkowych). Kryterium uznaje się za 

spełnione, jeżeli odpowiedź na wszystkie (adekwatne) 

cząstkowe pytania będzie pozytywna. W trakcie oceny 

kryterium wnioskodawca może zostać poproszony o 

uzupełnienie, poprawę i wyjaśnienie. 
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dofinasowanie jest zgodna z wymogami OOŚ oraz czy do wnio-

sku o dofinasowanie dołączono zobowiązanie do przedłożenia 

pełnej dokumentacji technicznej i zezwolenia na realizację in-

westycji (pozwolenia na budowę) zgodnych z wymogami OOŚ 

przed podpisaniem umowy o dofinasowanie (dotyczy wyłącznie 

konkursów ogłaszanych w 2015 r.)
 190 

? 

9. Czy przewidziane w projekcie narzędzia informacji i promocji są 

zgodne z wytycznymi w tym zakresie? 

10. Czy realizacja projektu jest zgodna z właściwymi przepisami 

prawa w przypadku projektów, których realizacja rozpoczęła się 

przed dniem założenia wniosku o dofinansowanie? (weryfiko-

wane na podstawie oświadczenia) 

11. Czy właściwie wybrano kategorie interwencji, działy gospodarki, 

formy finansowania i miejsca realizacji? 

12. Czy projekt zakłada prawidłowe sposoby zarządzania projek-

tem?  

 
190 W przypadku wariantu 8 lit b, na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (DZ. U. z 2014 r., poz. 1146 z późn. zm.) przed podpisaniem umowy o dofinasowanie zostanie dokonana 
weryfikacja spełniania kryterium, w oparciu o przedstawioną pełną dokumentację techniczną i zezwolenie na realizację inwestycji (pozwolenie na budowę). 
Nieprzedstawienie dokumentacji lub niezgodność z wymogami OOŚ stanowić będzie podstawę do odmowy zawarcia umowy o dofinasowanie.  
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