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WYKAZ ZMIAN 

W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWEJ WŁĄCZENIE SPOŁECZNE 

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020 

            (zatwierdzonym Uchwałą nr 1/3/17/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 2 stycznia 2017 r.) 

 

W Szczegółowym opisie osi priorytetowej Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, 

przyjętym Uchwałą nr 50/540/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 września 2015 r., zmienionym Uchwałą nr 7/74/16/V z dnia 2 lutego 2016 r., 

Uchwałą nr 26/400/16/V z dnia 5 maja 2016 r., Uchwałą nr 32/491/16/V z dnia 6 czerwca 2016 r., Uchwałą nr 54/892/16/V z dnia 4 października 2016 r., Uchwałą nr 57/954/16/V z dnia 

24 października 2016 r., Uchwałą nr 1/3/17/V z dnia 2 stycznia 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:  

1) Rozdział II. Opis poszczególnych działań/poddziałań osi priorytetowej Regionalny rynek pracy RPO WiM 2014-2020, Działanie 10.6 Usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw 

MŚP i ich pracowników świadczone w oparciu o podejście popytowe: 

 wiersz 4 Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego – nazwa wskaźnika nr 2 otrzymuje brzmienie: „Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które 

zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w programie”; 

 wiersz 5 Lista wskaźników produktu – nazwa wskaźnika nr 1 otrzymuje brzmienie: „Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, 

objętych wsparciem w programie”, nazwa wskaźnika nr 2 otrzymuje brzmienie: „Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, 

w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie” oraz nazwa wskaźnika nr 4 otrzymuje brzmienie: „Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw 

objętych usługami rozwojowymi w programie”; 

2) Rozdział II. Opis poszczególnych działań/poddziałań osi priorytetowej Regionalny rynek pracy RPO WiM 2014-2020, Działanie 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się, wiersz 

14 Limity i ograniczenia w realizacji projektów (jeśli dotyczy) – otrzymuje brzmienie: 

1. Zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020 (typ 1, 2, 3 projektu).  

2. Realizacja wsparcia zgodnie z zapisami RPO WiM 2014-2020 z uwzględnieniem zasad określonych w wytycznych horyzontalnych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego  (spis wytycznych znajduje się w 
części 5 pkt. 2 SzOOP) (typ 1, 2, 3 projektu).  

3. Podejmowane działania w sektorze ochrony zdrowia muszą być zgodne z Planem działań w sektorze zdrowia dla województwa warmińsko-mazurskiego  wdrażanego z wykorzystaniem funduszy unijnych na 
szczeblu krajowym i regionalnym, po zatwierdzeniu przez Komitet Sterujący (typ 1, 2, 3 projektu). 

4. Wsparcie jest realizowane w miejscu zamieszkania uczestnika projektu. W przypadku konieczności świadczenia usług opieki zdrowotnej w innym miejscu, Beneficjent zapewnia zwrot kosztów dojazdu (z miejsca 
zamieszkania i z powrotem) lub zapewnia zorganizowany dojazd do miejsca wykonywania badania (typ 1, 2, 3 projektu). 
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5. Działania informacyjno-edukacyjne oraz dotyczące edukacji prozdrowotnej o charakterze lokalnym, polegające na zachęcaniu kobiet do badań profilaktycznych nie mogą stanowić jedynych działań w ramach 
projektu (typ 1, 2, 3 projektu). 

6. Prowadzenie działań z zakresu edukacji prozdrowotnej możliwe jest wyłącznie przez osoby z wykształceniem lekarskim lub pielęgniarskim lub przez absolwentów kierunku zdrowie publiczne (typ 1, 2, 3 
projektu). 

7. W projektach, w wykonywaniu badań cytologicznych zakłada się udział położnych posiadających dokument potwierdzający pozytywny wynik egzaminu przeprowadzonego przez Centralny Ośrodek 
Koordynujący w zakresie umiejętności pobierania rozmazów cytologicznych dla potrzeb programu profilaktyki raka szyjki macicy wydany po 31 grudnia 2010 roku  
lub dokument potwierdzający ukończenie kursu dokształcającego prowadzonego przez Centralny Ośrodek Koordynujący lub Wojewódzki Ośrodek Koordynujący w zakresie umiejętności pobierania rozmazów 
cytologicznych dla potrzeb programu profilaktyki raka szyjki macicy (typ 1 projektu).  

8. Co najmniej 10 % uczestniczek projektu stanowią kobiety zamieszkałe na terenie powiatów o szczególnie niskim poziomie zgłaszalności na badania cytologiczne, tj. o poziomie poniżej 30% (typ 1 projektu). 

9. Ze środków projektu nie dopuszcza się możliwości zakupu cytobusa, natomiast w ramach projektu kwalifikowalny jest koszt wynajmu cytobusa (typ 1 projektu). 

10. Projekt w 50 % skierowany jest do osób zamieszkałych w miejscowościach poniżej 20 tys. mieszkańców, w tym w szczególności obszary wiejskie (zgodnie z definicją GUS) (typ 1, 2 projektu). 

11. Ze środków projektu nie dopuszcza się zakupu mammobusa, natomiast w ramach projektu kwalifikowalny jest koszt wynajmu mammobusa (typ 2 projektu).  

12. Ze środków dofinansowania nie może zostać sfinansowany koszt badania mammograficznego uczestnika projektu, którego finansowanie zagwarantowane jest ze środków publicznych będących w dyspozycji 
Płatnika (typ 2 projektu). 

13. Koszt badania mammograficznego uczestnika projektu może zostać wykazany w projekcie, jako wkład własny pod warunkiem, że źródłem jego finansowania są środki Płatnika będące w dyspozycji Beneficjenta 
lub partnera projektu (typ 2 projektu). 

14. Wnioskodawca ma obowiązek monitorowania liczby uczestniczek, które ponownie zgłosiły się na badanie w ramach projektu (każda uczestniczka bez względu na liczbę wykonanych badań w projekcie może być 
liczona tylko raz do wskaźników produktu oraz rezultatu) (typ 2 projektu). 

15. Wnioskodawca zapewni, iż świadczenia opieki zdrowotnej będą realizowane zgodnie z wymogami prawnymi, w szczególności w kontekście praw pacjenta  (typ 1, 2, 3 projektu). 

16. Koszty zapewnienia opieki nad osobą niesamodzielną, którą opiekuje się osoba objęta wsparciem w ramach projektu, w czasie korzystania ze wsparcia są kosztami kwalifikowalnymi (typ 1, 2, 3 projektu). 

17. W ramach projektu kwalifikowane są koszty badania kolonoskopowego do wysokości 420 zł brutto oraz koszty znieczulenia (typ 3 projektu). 

18. W ramach projektu kwalifikowane są koszty zakupu kolonoskopu zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 
zdrowia na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 
lata 2014-2020 (typ 3 projektu). 

19. Zakupu kolonoskopu może dokonać Wnioskodawca/ partner będący podmiotem leczniczym posiadającym siedzibę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (wpisany do Rejestru Podmiotów 
Leczniczych Wykonujących Działalność Leczniczą Wojewody Warmińsko - Mazurskiego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) (typ 3 projektu). 

20. Podmiot leczniczy posiadający umowę z Ministerstwem Zdrowia na realizację badań kolonoskopowych w ramach Programu profilaktyki raka jelita grubego, zapewnia iż środki na dofinansowanie projektu będą 
przeznaczone wyłącznie na realizację dodatkowych badań diagnostycznych (ponad ilość wynikającą z umowy z MZ) (typ 3 projektu). 

21. Podmiot leczniczy posiadający kontrakt z Płatnikiem na realizację badań kolonoskopowych, zapewnia iż środki na dofinansowanie projektu będą przeznaczone wyłącznie na realizację dodatkowych badań 
diagnostycznych (ponad ilość wynikającą z kontraktu z Płatnikiem) (typ 3 projektu). 

 

3) Rozdział V. Wykaz najważniejszych dokumentów służących realizacji RPO WiM 2014-2020, pkt. 2) Wykaz krajowych wytycznych horyzontalnych – dodaje się ppkt. 18 

w brzmieniu: „Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020” 

(od 08.12.2016 r.); 
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4) Rozdział VI. Załączniki, Załącznik 2 – Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla osi priorytetowej Regionalny rynek pracy działań i poddziałań, Działanie 

10.6 Usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw MŚP i ich pracowników świadczone w oparciu o podejście popytowe: 

a) Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego –  nazwa wskaźnika w poz. 1 otrzymuje brzmienie: „Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały 

swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w programie”; 

b) Lista wskaźników produktu –  nazwy wskaźników w poz. 1,2, 4 otrzymują brzmienie: „Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny 

rachunek, objętych wsparciem w programie” (poz. 1), „Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, w wieku 50 lat i więcej 

objętych wsparciem w programie” (poz. 2) oraz „Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi w programie” (poz. 4); 

5) Rozdział VI. Załączniki, Załącznik 3 – Kryteria wyboru projektów dla działań i poddziałań w ramach osi priorytetowej Regionalny rynek pracy: 

a) dodaje się pkt. 3.5 – wymogi formalne oraz kryteria wyboru projektów dla Działania 10.4 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym 

opiekę nad dziećmi do lat 3, który otrzymuje brzmienie: 

WYMOGI FORMALNE WYBORU PROJEKTÓW 

KONKURSOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020 

  Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy wdrożeniowej „w razie stwierdzenia we wniosku o dofinansowanie projektu braków formalnych lub oczywistych omyłek pisarskich właściwa instytucja wzywa Wnioskodawcę do 
uzupełnienia wniosku lub poprawienia w nim oczywistej omyłki w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 7 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia” (tryb konkursowy). 

Lp. Nazwa wymogu Definicja wymogu 
Opis znaczenia 

wymogu 

1.  Wniosek złożono w wersji papierowej. 

W ramach wymogu weryfikowane będzie złożenie wersji papierowej 
wniosku, stanowiącej wydruk z lokalnego systemu informatycznego. 

Ocena spełnienia wymogu polega na przypisaniu mu wartości logicznej 
„tak” albo „nie”. 

W przypadku niespełnienia wymogu, Wnioskodawca zostanie wezwany do 
poprawienia / uzupełnienia dokumentów w terminie nie krótszym niż 7 
dni. Jeśli Wnioskodawca nie dotrzyma tego terminu lub ponowna 
weryfikacja wniosku od strony poprawności przedłożonej dokumentacji 
pod względem formalnym wykaże, że wskazane uchybienia nie zostały 
usunięte lub wniosek uzupełniono o inne/dodatkowe elementy, nie jest 
on dalej rozpatrywany. 
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2.  

Wersja elektroniczna wniosku jest zgodna z wersją 
papierową (sumy kontrolne wersji papierowej 
i elektronicznej są tożsame) oraz wydruk zawiera 
wszystkie strony o sumie kontrolnej zgodnej z wersją 
elektroniczną.  

W ramach wymogu weryfikowana będzie spójność sum kontrolnych wersji 
elektronicznej i papierowej wniosku oraz kompletność stron wersji 
papierowej wniosku o sumie kontrolnej zgodnej z wersją elektroniczną. 
W przypadku zidentyfikowania niezgodności sumy kontrolnej pomiędzy 
wersją elektroniczną a wersją papierową wniosku, uzupełnieniu podlega 
jedynie wersja papierowa wniosku. 

Ocena spełnienia wymogu polega na przypisaniu mu wartości logicznej 
„tak” albo „nie”. 

W przypadku niespełnienia wymogu, Wnioskodawca zostanie wezwany do 
poprawienia / uzupełnienia dokumentów w terminie nie krótszym niż 7 
dni. Jeśli Wnioskodawca nie dotrzyma tego terminu lub ponowna 
weryfikacja wniosku od strony poprawności przedłożonej dokumentacji 
pod względem formalnym wykaże, że wskazane uchybienia nie zostały 
usunięte lub wniosek uzupełniono o inne/dodatkowe elementy, nie jest 
on dalej rozpatrywany. 

3.  

Wniosek w wersji papierowej został opatrzony 
podpisami i pieczęciami osoby uprawnionej/osób 
uprawnionych do podejmowania wiążących decyzji 
w imieniu Wnioskodawcy i Partnerów (o ile dotyczy). 

W ramach wymogu weryfikowane będzie opatrzenie wersji papierowej 
podpisami i pieczęciami osoby uprawnionej/osób uprawnionych do 
podejmowania wiążących decyzji (zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie) 
w imieniu Wnioskodawcy i Partnerów. 

Przez złożenie podpisu należy rozumieć opatrzenie wniosku o 
dofinansowanie podpisem czytelnym (z imienia i nazwiska) bądź złożenie 
podpisu nieczytelnego (parafy) wraz z pieczęcią imienną. 

Ocena spełnienia wymogu polega na przypisaniu mu wartości logicznej 
„tak” albo „nie”. 

W przypadku niespełnienia wymogu, Wnioskodawca zostanie wezwany do 
poprawienia / uzupełnienia dokumentów w terminie nie krótszym niż 7 
dni. Jeśli Wnioskodawca nie dotrzyma tego terminu lub ponowna 
weryfikacja wniosku od strony poprawności przedłożonej dokumentacji 
pod względem formalnym wykaże, że wskazane uchybienia nie zostały 
usunięte lub wniosek uzupełniono o inne/dodatkowe elementy, nie jest 
on dalej rozpatrywany. 

4.  
Wraz z wnioskiem złożono wszystkie wymagane 
załączniki, zgodnie z Regulaminem konkursu 
(o ile dotyczy). 

W ramach wymogu weryfikowane będzie, czy do wniosku dołączone zostały 
wszystkie wymagane załączniki określone w Regulaminie konkursu 
(o ile dotyczy). 

Ocena spełnienia wymogu polega na przypisaniu mu wartości logicznej 
„tak”, „nie” albo stwierdzeniu, że wymóg „nie dotyczy” danego projektu. 

W przypadku niespełnienia wymogu, Wnioskodawca zostanie wezwany do 
poprawienia / uzupełnienia dokumentów w terminie nie krótszym niż 7 
dni. Jeśli Wnioskodawca nie dotrzyma tego terminu lub ponowna 
weryfikacja wniosku od strony poprawności przedłożonej dokumentacji 
pod względem formalnym wykaże, że wskazane uchybienia nie zostały 
usunięte lub wniosek uzupełniono o inne/dodatkowe elementy, nie jest 
on dalej rozpatrywany. 

5.  

Wniosek nie zawiera innych braków formalnych lub 
oczywistych omyłek, których uzupełnienie lub poprawa 
prowadziłaby do istotnej modyfikacji wniosku o 
dofinansowanie.   

W ramach wymogu weryfikowane będzie, czy wniosek  nie zawiera innych 
braków formalnych lub oczywistych omyłek, których uzupełnienie lub 
poprawa prowadziłaby do istotnej modyfikacji wniosku o dofinansowanie, 
zgodnie z art. 43 ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014-2020, a które nie zostały ujęte w wymogach 1-4.  

Ocena spełnienia wymogu polega na przypisaniu mu wartości logicznej 
„tak” lub „nie”. 

W przypadku niespełnienia wymogu, Wnioskodawca zostanie wezwany do 
poprawienia / uzupełnienia dokumentów w terminie nie krótszym niż 7 
dni. Jeśli Wnioskodawca nie dotrzyma tego terminu lub ponowna 
weryfikacja wniosku od strony poprawności przedłożonej dokumentacji 
pod względem formalnym wykaże, że wskazane uchybienia nie zostały 
usunięte lub wniosek uzupełniono o inne/dodatkowe elementy, nie jest 
on dalej rozpatrywany. 
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1723Powyższa kwota jest przeliczana na PLN z wykorzystaniem miesięcznego obrachunkowego kursu wymiany stosowanego przez Komisję Europejską, aktualnego na dzień ogłoszenia konkursu 
w przypadku projektów konkursowych albo na dzień wystosowania wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w przypadku projektów pozakonkursowych. 
Kurs jest publikowany na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm 

1824 Zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności 
i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE z 20.12.2013, str. 320 L 347, z późn. zm.). 

KRYTERIA FORMALNE WYBORU PROJEKTÓW  

Kryteria mają zastosowanie do wszystkich projektów wybieranych w trybie konkursowym w ramach RPO WiM 2014-2020 

Lp. Nazwa kryterium Definicja  kryterium 
Opis znaczenia 

kryterium 

1. 

Wnioskodawca zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi 
Priorytetowych RPO WiM 2014-2020 jest podmiotem 
uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie 
w ramach właściwego Działania/Poddziałania RPO WiM 
2014-2020. 

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność Wnioskodawcy z 
typem beneficjentów wskazanym w Szczegółowym Opisie Osi 
Priorytetowych                                 RPO WiM 2014-2020. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznej 
„tak” albo „nie”. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. 
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie 
oceny formalnej albo oceny formalno-merytorycznej. 

 

2. 
Wnioskodawca składa dopuszczalną w Regulaminie 
konkursu liczbę wniosków o dofinansowanie projektu 
(o ile dotyczy). 

Kryterium dotyczy wniosków o różnej sumie kontrolnej. W ramach 
kryterium weryfikuje się liczbę prawidłowo złożonych przez Wnioskodawcę 
wniosków o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu. Po 
przekroczeniu dopuszczalnej liczby wniosków, kolejne wnioski zostaną 
pozostawione bez rozpatrzenia. Decyduje kolejność wpływu wersji 
elektronicznej w lokalnym systemie informatycznym. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznej 
„tak”, „nie” albo stwierdzeniu, że kryterium „nie dotyczy” danego projektu. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. 
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie 
oceny formalnej albo oceny formalno-merytorycznej. 

 

3. 

Wydatki w projekcie o wartości nieprzekraczającej 
wyrażonej w PLN równowartości kwoty 100 000 EUR1723 
wkładu publicznego1824 są rozliczane uproszczonymi 
metodami, o których mowa w Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

W ramach kryterium weryfikowane będzie zastosowanie w projekcie o 
wartości nieprzekraczającej wyrażonej w PLN równowartości kwoty 
100 000 EUR wkładu publicznego uproszczonych metod rozliczania 
wydatków. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznej 
„tak”, „nie” albo stwierdzeniu, że kryterium „nie dotyczy” danego projektu. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. 
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie 
oceny formalnej albo oceny formalno-merytorycznej. 

4. Wnioskodawca i Partnerzy (o ile dotyczy) nie podlega/ją 
wykluczeniu z  możliwości ubiegania się 

W ramach kryterium weryfikowane będzie czy Wnioskodawca oraz 
Partnerzy (o ile dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z możliwości 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. 
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm
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o dofinansowanie ze środków UE na podstawie 
odrębnych przepisów. 

otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w: 

 art. 207 ust. 4 i ust.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych; 

 art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 
wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; 

 art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o 
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 
groźbą kary. 

Kryterium weryfikowane na podstawie Oświadczenia Wnioskodawcy 
i Partnerów (o ile dotyczy). 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznej 
„tak” albo „nie”. 

oceny formalnej albo oceny formalno-merytorycznej. 

 

5. 

W przypadku projektu partnerskiego wniosek spełnia 
wymogi dotyczące utworzenia partnerstwa, o których 
mowa w art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 
realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie 2014-2020. 

W ramach kryterium weryfikowane będzie spełnienie przez Wnioskodawcę 
wymogów w zakresie utworzenia partnerstwa zgodnie z art. 33 ustawy 
wdrożeniowej. 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie Oświadczenia 
Wnioskodawcy. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznej 
„tak”, „nie” albo stwierdzeniu, że kryterium „nie dotyczy” danego projektu. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. 
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie 
oceny formalnej albo oceny formalno-merytorycznej. 

6. 
Okres realizacji projektu zawiera się w przedziale 1 
stycznia 2014 – 31 grudnia 2023 roku. 

W ramach kryterium weryfikowane będzie czy w polu wniosku dotyczącym 
okresu realizacji projektu wpisano właściwy okres realizacji projektu. 
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznej 
„tak” albo „nie”. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. 
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie 
oceny formalnej albo oceny formalno-merytorycznej. 

7. 
Wniosek oraz załączniki (o ile dotyczy) wypełniono w 
języku polskim. 

W ramach kryterium weryfikowane będzie czy wniosek oraz załączniki (o 
ile dotyczy) wypełnione są w języku polskim. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznej 
„tak” albo „nie”. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. 
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie 
oceny formalnej albo oceny formalno-merytorycznej. 
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KRYTERIA MERYTORYCZNE WYBORU PROJEKTÓW  

Kryteria mają zastosowanie do wszystkich projektów wybieranych w trybie konkursowym w ramach RPO WiM 2014-2020 

Kryteria zerojedynkowe 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1.  

Zgodność wniosku z zapisami właściwej Osi Priorytetowej 
RPO WiM 2014-2020 i SZOOP RPO WiM 2014-2020 w 
zakresie: typu projektu, wyboru grupy docelowej, 
minimalnej i maksymalnej wartości projektu oraz limitów 
i ograniczeń w realizacji projektu.  

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność zapisów złożonego 
wniosku o dofinansowanie z wymogami przewidzianymi dla danego 
Działania/Poddziałania w ramach RPO WiM 2014-2020 zawartymi w SZOOP 
RPO WiM 2014-2020 w zakresie:   

 zgodności typu projektu z wykazem zawartym w „Typach projektów” w 
SZOOP RPO WiM 2014-2020, 

 zgodności wyboru grupy docelowej z wykazem zawartym w „Grupa 
docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia w SZOOP RPO WiM 2014-2020 
(o ile dotyczy), 

 zgodności z minimalną i maksymalną wartością projektu wskazaną w 
SZOOP RPO WiM 2014-2020 (o ile dotyczy), 

 limitów i ograniczeń w realizacji projektów wskazanych w SZOOP RPO 
WiM 2014-2020 (o ile dotyczy). 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznych 
„tak” albo „nie”.  

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. 
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na 
etapie oceny merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej. 

 

2.  
Poziom cross-financingu nie przekracza dopuszczalnego 
poziomu określonego w  SZOOP  RPO WiM 2014-2020 dla 
danego Działania/ Poddziałania. 

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność poziomu cross-
financingu z limitem określonym dla danego Działania/Poddziałania w SZOOP 
RPO WiM 2014-2020. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznej 
„tak”, „nie” albo stwierdzeniu, że kryterium „nie dotyczy” danego projektu. 

Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania kryterium, o ile w 
Regulaminie konkursu nie wskazano inaczej.  
Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany do negocjacji w zakresie 
dotyczącym warunkowo dokonanej oceny. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. 
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na 
etapie oceny merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej. 

 

3.  

Poziom środków trwałych (w tym cross-financing) jako % 
wydatków kwalifikowalnych nie przekracza 
dopuszczalnego poziomu określonego w  SZOOP RPO 
WiM 2014-2020 dla danego Działania/ Poddziałania. 
 

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność poziomu środków 
trwałych (w tym cross-financing) z limitem określonym dla danego 
Działania/Poddziałania w SZOOP RPO WiM 2014-2020. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznej 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. 
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na 
etapie oceny merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej. 
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„tak”, „nie” albo stwierdzeniu, że kryterium „nie dotyczy” danego projektu. 

Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania kryterium, o ile w 
Regulaminie konkursu nie wskazano inaczej.  
Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany do negocjacji w zakresie 
dotyczącym warunkowo dokonanej oceny. 

 

4.  

Poziom wkładu własnego beneficjenta jako % wydatków 
kwalifikowalnych jest zgodny z poziomem określonym w  
SZOOP RPO WiM 2014-2020 dla danego Działania/ 
Poddziałania. 

 

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność poziomu wkładu 
własnego z limitem określonym dla danego Działania/Poddziałania w SZOOP 
RPO WiM 2014-2020. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznych 
„tak” albo „nie”. 

Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania kryterium, o ile w 
Regulaminie konkursu nie wskazano inaczej.  
Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany do negocjacji w zakresie 
dotyczącym warunkowo dokonanej oceny. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. 
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na 
etapie oceny merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej. 

 

5.  
Poziom kosztów pośrednich jest zgodny z limitami 
określonymi w Regulaminie konkursu. 

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność poziomu kosztów 
pośrednich, wskazanych we wniosku o dofinansowanie, z limitami 
określonymi w Regulaminie konkursu na podstawie zapisów zawartych w 
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznej 
„tak”, „nie” albo stwierdzeniu, że kryterium „nie dotyczy” danego projektu. 

Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania kryterium, o ile w 
Regulaminie konkursu nie wskazano inaczej.  
Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany do negocjacji w zakresie 
dotyczącym warunkowo dokonanej oceny. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. 
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na 
etapie oceny merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej. 

 

6.  
Zgodność projektu z zasadą równości szans kobiet i 
mężczyzn (w oparciu o standard minimum). 

W ramach kryterium weryfikowane będzie spełnienie standardu minimum 
oceniane na podstawie kryteriów oceny określonych w Wytycznych 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. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznej „tak” 
albo „nie”.  

Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania kryterium, o ile w 
Regulaminie konkursu nie wskazano inaczej.  
Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany do negocjacji w zakresie 
dotyczącym warunkowo dokonanej oceny. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. 
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na 
etapie oceny merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej. 
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7.  Zgodność projektu z zasadą zrównoważonego rozwoju. 

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność projektu z zasadą 
zrównoważonego rozwoju, o której mowa w art. 8 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznych 
„tak” albo „nie”. 

Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania kryterium, o ile w 
Regulaminie konkursu nie wskazano inaczej.  
Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany do negocjacji w zakresie 
dotyczącym warunkowo dokonanej oceny. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. 
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na 
etapie oceny merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej. 

 

8.  
Zgodność projektu z zasadą równości szans i 
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami. 

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność projektu z zasadą 
równości szans i niedyskryminacji, o której mowa w art. 7 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznych 
„tak” albo „nie”. 

Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania kryterium, o ile w 
Regulaminie konkursu nie wskazano inaczej.  
Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany do negocjacji w zakresie 
dotyczącym warunkowo dokonanej oceny. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. 
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na 
etapie oceny merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej. 

 

9.  
Projekt jest zgodny z właściwym prawodawstwem 
krajowym, w tym z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo Zamówień Publicznych. 

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność projektu z 
prawodawstwem krajowym, w tym z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
Zamówień Publicznych. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznych 
„tak” albo „nie”. 

Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania kryterium, o ile w 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. 
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na 
etapie oceny merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej. 
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Regulaminie konkursu nie wskazano inaczej.  
Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany do negocjacji w zakresie 
dotyczącym warunkowo dokonanej oceny. 

10.  
Zgodność projektu z zasadami pomocy publicznej lub 
pomocy de minimis. 

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność zapisów wniosku o 
dofinansowanie projektu z zasadami pomocy publicznej w odniesieniu do 
form wsparcia, wydatków i grup docelowych, jak również oceniana będzie 
możliwość udzielenia w ramach projektu pomocy de minimis/pomocy 
publicznej, uwzględniając reguły ogólne jej przyznawania oraz warunki jej 
dopuszczalności w danym typie projektu. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznych 
„tak”, „nie” lub „nie dotyczy”. 

Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania kryterium, o ile w 
Regulaminie konkursu nie wskazano inaczej.  
Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany do negocjacji w zakresie 
dotyczącym warunkowo dokonanej oceny. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. 
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na 
etapie oceny merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej. 

 

11.  Negocjacje zakończyły się wynikiem pozytywnym. 

Zakończenie negocjacji z wynikiem pozytywnym oznacza: 

- uznanie za spełnione zerojedynkowych kryteriów obligatoryjnych, które 
w trakcie oceny merytorycznej warunkowo uznane zostały za spełnione 
i/lub 

- przyznanie wyższej liczby punktów za spełnienie punktowych kryteriów 
merytorycznych, która była warunkowo przyznana przez oceniających. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznej 
„tak”, „nie” lub „nie dotyczy”. 

Kryterium będzie uznane za spełnione w przypadku wprowadzenia do 
wniosku wszystkich wymaganych zmian wskazanych przez oceniających w 
Kartach Oceny Merytorycznej lub Formalnej-Merytorycznej (jeśli dotyczy) lub 
akceptacji przez IOK stanowiska Wnioskodawcy. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. 
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na 
etapie oceny merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej. 

 

Kryteria punktowe 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1.  

Adekwatność doboru grupy docelowej do właściwego 
celu szczegółowego RPO WiM 2014-2020 oraz jakość 
diagnozy specyfiki tej grupy. 

 

W ramach kryterium weryfikowana będzie adekwatność doboru grupy 
docelowej do właściwego celu szczegółowego RPO WiM 2014-2020 oraz 
jakość diagnozy specyfiki tej grupy, w tym opis: 

 istotnych cech uczestników (osób lub podmiotów), którzy zostaną objęci 
wsparciem w kontekście zdiagnozowanej sytuacji problemowej, 

 potrzeb uczestników projektu w kontekście wsparcia, które ma być 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Za 
spełnienie przedmiotowego kryterium można uzyskać: 

W projektach, które nie zawierają analizy ryzyka: max  25 pkt, przy 
czym przez spełnienie przedmiotowego kryterium należy rozumieć 
uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach danego kryterium tj. 
15 pkt 
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udzielane w ramach projektu, 

 barier, na które napotykają uczestnicy projektu, 

 sposobu rekrutacji uczestników projektu, w tym kryteriów rekrutacji i 
kwestii zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 

Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów w zakresie zgodnym z 
kartą oceny, stanowiącą załącznik do Regulaminu konkursu.   

Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania kryterium i 
skierowania projektu do negocjacji we wskazanym w karcie oceny zakresie 
dotyczącym warunkowo dokonanej oceny. 

W projektach, które zawierają analizę ryzyka: max  20 pkt, przy czym 
przez spełnienie przedmiotowego kryterium należy rozumieć 
uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach danego kryterium tj. 
12 pkt 

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na 
etapie oceny merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej. 

Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych składowych kryterium 
zawarte będą w Karcie oceny stanowiącej załącznik do Regulaminu 
konkursu. 

 

2.  

Zgodność projektu z właściwym celem szczegółowym 
Priorytetu Inwestycyjnego RPO WiM 2014-2020 oraz 
adekwatność doboru i opisu wskaźników, źródeł oraz 
sposobu ich pomiaru. 

 

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność projektu z właściwym 
celem szczegółowym Priorytetu Inwestycyjnego RPO WiM 2014-2020 oraz 
adekwatność doboru i opisu wskaźników, źródeł oraz sposobu ich pomiaru, w 
tym: 

 wskazanie celu projektu, 

 dobór i opis wskaźników realizacji celów, (wskaźników rezultatu i 
produktu, w tym wskaźników programowych i specyficznych),  

 wskazanie źródeł i sposobów pomiaru wskaźników. 

Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów w zakresie zgodnym z 
kartą oceny, stanowiącą załącznik do Regulaminu konkursu. 

Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania kryterium i 
skierowania projektu do negocjacji we wskazanym w karcie oceny zakresie 
dotyczącym warunkowo dokonanej oceny. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Za 
spełnienie przedmiotowego kryterium można uzyskać: 

W projektach, które nie zawierają analizy ryzyka: max 15 pkt, przy 
czym przez spełnienie przedmiotowego kryterium należy rozumieć 
uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach danego kryterium tj. 9 
pkt 

W projektach, które zawierają analizę ryzyka: max  10 pkt, przy czym 
przez spełnienie przedmiotowego kryterium należy rozumieć 
uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach danego kryterium tj. 6 
pkt 

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na 
etapie oceny merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej. 

Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych składowych kryterium 
zawarte będą w Karcie oceny stanowiącej załącznik do Regulaminu 
konkursu. 

3. 

Trafność opisanej analizy ryzyka nieosiągnięcia założeń 
projektu. 

 

W ramach kryterium weryfikowana będzie trafność opisanej analizy ryzyka 
nieosiągnięcia założeń projektu (o ile dotyczy), w tym: 

 sytuacji, których wystąpienie utrudni lub uniemożliwi osiągnięcie 
wartości docelowej wskaźników rezultatu, 

 sposobu identyfikacji wystąpienia takich sytuacji (zajścia ryzyka), 

 działań, które zostaną podjęte, aby zapobiec wystąpieniu ryzyka i jakie 
będą mogły zostać podjęte, aby zminimalizować skutki wystąpienia 
ryzyka. 

Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów w zakresie zgodnym z 
kartą oceny, stanowiącą załącznik do Regulaminu konkursu.    

Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania kryterium i 
skierowania projektu do negocjacji we wskazanym w karcie oceny zakresie 

Kryterium podlega ocenie wówczas, gdy wymóg przedstawienia 
analizy ryzyka wskazano w Regulaminie konkursu. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Za 
spełnienie przedmiotowego kryterium można uzyskać max  10 pkt, 
przy czym przez spełnienie przedmiotowego kryterium należy 
rozumieć uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach danego 
kryterium tj. 6 pkt 

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na 
etapie oceny merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej. 

Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych składowych kryterium 
zawarte będą w Karcie oceny stanowiącej załącznik do Regulaminu 
konkursu. 
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dotyczącym warunkowo dokonanej oceny. 

4. 
Spójność zadań przewidzianych do realizacji w ramach 
projektu oraz trafność doboru i opisu tych zadań. 

W ramach kryterium weryfikowana będzie spójność zadań przewidzianych do 
realizacji w ramach projektu oraz trafność doboru i opisu tych zadań, w tym: 

 szczegółowy opis i uzasadnienie potrzeby realizacji zadań oraz 
racjonalność harmonogramu realizacji projektu, 

 przyporządkowanie wskaźników realizacji do właściwego zadania, 

 uzasadnienie wyboru Partnerów do realizacji poszczególnych zadań (o ile 
dotyczy), 

 sposób, w jaki zostanie zachowana trwałość rezultatów projektu (o ile 
dotyczy), 

 trafność doboru wskaźników (w tym ich wartości docelowej dla 
rozliczenia kwot ryczałtowych) i dokumentów potwierdzających ich 
wykonanie (o ile dotyczy). 

Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów w zakresie zgodnym z 
kartą oceny, stanowiącą załącznik do Regulaminu konkursu.    

Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania kryterium i 
skierowania projektu do negocjacji we wskazanym w karcie oceny zakresie 
dotyczącym warunkowo dokonanej oceny. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Za 
spełnienie przedmiotowego kryterium można uzyskać max  20 pkt, 
przy czym przez spełnienie przedmiotowego kryterium należy 
rozumieć uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach danego 
kryterium tj. 12 pkt 

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na 
etapie oceny merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej. 

Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych składowych kryterium 
zawarte będą w Karcie oceny stanowiącej załącznik do Regulaminu 
konkursu. 

5. 

Adekwatność potencjału Wnioskodawcy i Partnerów (o ile 
dotyczy) oraz sposobu zarządzania projektem. 

 

W ramach kryterium weryfikowana będzie adekwatność potencjału 
Wnioskodawcy i Partnerów (o ile dotyczy) oraz sposobu zarządzania 
projektem, w tym opis: 

 potencjału finansowego, 

 posiadanego potencjału kadrowego oraz sposobu jego wykorzystania w 
ramach projektu, 

 posiadanego potencjału technicznego, w tym sprzętowego i warunków 
lokalowych, 

 kadry zewnętrznej zaangażowanej do realizacji projektu,  

 struktury zarządzania projektem. 

Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów w zakresie zgodnym z 
kartą oceny, stanowiącą załącznik do Regulaminu konkursu.    

Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania kryterium i 
skierowania projektu do negocjacji we wskazanym w karcie oceny zakresie 
dotyczącym warunkowo dokonanej oceny. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Za 
spełnienie przedmiotowego kryterium można uzyskać max  10 pkt, 
przy czym przez spełnienie przedmiotowego kryterium należy 
rozumieć uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach danego 
kryterium tj. 6 pkt 

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na 
etapie oceny merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej. 

Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych składowych kryterium 
zawarte będą w Karcie oceny stanowiącej załącznik do Regulaminu 
konkursu. 
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Kryteria merytoryczne – SPECYFICZNE OBLIGATORYJNE 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 
Ocena 

(Tak/Nie lub pkt.) 

6. 

Adekwatność doświadczenia Wnioskodawcy i Partnerów 
(o ile dotyczy) do zakresu realizacji projektu oraz ich 
potencjał społeczny. 

 

W ramach kryterium weryfikowana będzie: 

 adekwatność doświadczenia Wnioskodawcy i Partnerów (o ile dotyczy) 
do zakresu realizacji projektu, w tym w zakresie tematycznym, jakiego 
dot. projekt, na rzecz grupy docelowej, do której skierowany będzie 
projekt oraz na określonym terytorium, którego będzie dotyczyć 
realizacja projektu, 

 opis potencjału społecznego Wnioskodawcy i Partnerów (o ile dotyczy). 

Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów w zakresie zgodnym z 
kartą oceny, stanowiącą załącznik do Regulaminu konkursu.    

Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania kryterium i 
skierowania projektu do negocjacji we wskazanym w karcie oceny zakresie 
dotyczącym warunkowo dokonanej oceny. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Za 
spełnienie przedmiotowego kryterium można uzyskać max  10 pkt, 
przy czym przez spełnienie przedmiotowego kryterium należy 
rozumieć uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach danego 
kryterium tj. 6 pkt 

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na 
etapie oceny merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej. 

Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych składowych kryterium 
zawarte będą w Karcie oceny stanowiącej załącznik do Regulaminu 
konkursu. 

7. Prawidłowość budżetu projektu. 

W ramach kryterium weryfikowana będzie prawidłowość budżetu projektu, w 
tym: 

 racjonalność i efektywność wydatków projektu (rozumiana jako relacja 
nakład/rezultat oraz rynkowość kosztów) oraz kwalifikowalność 
wydatków, 

 niezbędność wydatków do realizacji projektu i osiągania jego celów, 

 poprawność uzasadnień kosztów (o ile dotyczy). 

 techniczna poprawność wypełnienia budżetu projektu. 

Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów w zakresie zgodnym z 
kartą oceny, stanowiącą załącznik do Regulaminu konkursu.    

Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania kryterium i 
skierowania projektu do negocjacji we wskazanym w karcie oceny zakresie 
dotyczącym warunkowo dokonanej oceny. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Za 
spełnienie przedmiotowego kryterium można uzyskać max  20 pkt, 
przy czym przez spełnienie przedmiotowego kryterium należy 
rozumieć uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach danego 
kryterium tj. 12 pkt 

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na 
etapie oceny merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej. 

Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych składowych kryterium 
zawarte będą w Karcie oceny stanowiącej załącznik do Regulaminu 
konkursu. 
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1. 

Projekt jest skierowany do grup docelowych z 
subregionu olsztyńskiego (osoby zamieszkują na 
obszarze subregionu w rozumieniu przepisów 
Kodeksu Cywilnego). 

 

Ocenie podlega, czy Wnioskodawca zobowiązał się do skierowania 
wsparcia wyłącznie do grup docelowych z powiatów subregionu 
olsztyńskiego. 

Subregion olsztyński obejmuje następujące powiaty: bartoszycki, 
kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, olsztyński, szczycieński oraz m. 
Olsztyn. 

Realizacja projektów kierowanych do osób zamieszkujących dany obszar 
jest uzasadniona trybem realizacji wsparcia przewidującym 3 odrębne 
konkursy dla poszczególnych obszarów województwa warmińsko - 
mazurskiego. Dlatego uwzględniono 3 kryteria dla poszczególnych 
obszarów. Kryteria wskazane w Działaniu 10.4 będą wykorzystane w 
każdym z 3 Konkursów. 

Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny 
formalnej/merytorycznej/formalno-merytorycznej na podstawie treści 
wniosku. 

Spełnienie kryterium jest obligatoryjne, co 
oznacza, że jego niespełnienie skutkuje 
nieprzyznaniem dofinansowania.  

Kryterium ma charakter zerojedynkowy i nie jest 
stopniowalne. 

tak/nie 

2. 

Projekt jest skierowany do grup docelowych z 
subregionu elbląskiego (osoby zamieszkują na 
obszarze subregionu w rozumieniu przepisów 
Kodeksu Cywilnego). 

 

Ocenie podlega, czy Wnioskodawca zobowiązał się do skierowania 
wsparcia wyłącznie do grup docelowych z powiatów subregionu 
elbląskiego. 

Subregion elbląski obejmuje następujące powiaty: braniewski, 
działdowski, elbląski, iławski, nowomiejski, ostródzki, m. Elbląg. 

Realizacja projektów kierowanych do osób zamieszkujących dany obszar 
jest uzasadniona trybem realizacji wsparcia  przewidującym 3 odrębne 
konkursy dla poszczególnych obszarów województwa warmińsko - 
mazurskiego. Dlatego uwzględniono 3 kryteria dla poszczególnych 
obszarów. Kryteria wskazane w Działaniu 10.4 będą wykorzystane w 
każdym z 3 Konkursów. 

Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny 
formalnej/merytorycznej/formalno-merytorycznej na podstawie treści 
wniosku. 

Spełnienie kryterium jest obligatoryjne, co 
oznacza, że jego niespełnienie skutkuje 
nieprzyznaniem dofinansowania.  

Kryterium ma charakter zerojedynkowy i nie jest 
stopniowalne. 

tak/nie 

3. 

Projekt jest skierowany do grup docelowych z 
subregionu ełckiego (osoby zamieszkują na obszarze 
subregionu w rozumieniu przepisów Kodeksu 
Cywilnego). 

 

Ocenie podlega, czy Wnioskodawca zobowiązał się do skierowania 
wsparcia wyłącznie do grup docelowych z powiatów subregionu ełckiego. 

Subregion ełcki obejmuje następujące powiaty: ełcki, giżycki, gołdapski, 
olecki, piski, węgorzewski. 

Realizacja projektów kierowanych do osób zamieszkujących dany obszar 
jest uzasadniona trybem realizacji wsparcia  przewidującym 3 odrębne 
konkursy dla poszczególnych obszarów województwa warmińsko - 
mazurskiego. Dlatego uwzględniono 3 kryteria dla poszczególnych 
obszarów. Kryteria wskazane w Działaniu 10.4 będą wykorzystane w 

Spełnienie kryterium jest obligatoryjne, co 
oznacza, że jego niespełnienie skutkuje 
nieprzyznaniem dofinansowania.  

Kryterium ma charakter zerojedynkowy i nie jest 
stopniowalne. 

tak/nie 
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każdym z 3 Konkursów. 

Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny 
formalnej/merytorycznej/formalno-merytorycznej na podstawie treści 
wniosku. 

4. 
Wnioskodawca prowadzi biuro w miejscu realizacji 
projektu. 

Ocenie podlega, czy Wnioskodawca prowadzi lub zobowiązał się 
prowadzić biuro w miejscu realizacji projektu. Miejsce realizacji projektu 
rozumiane jest jako obszar, wskazany we wniosku, z którego rekrutowani 
będą uczestnicy projektu. Kryterium zostanie uznane za spełnione jeśli 
biuro prowadzone będzie w co najmniej jednym powiecie, z którego 
rekrutowani będą uczestnicy. Lokalizacja biura projektu w miejscu, w 
którym realizowany jest projekt jest uzasadniona koniecznością 
zapewnienia dostępu do informacji i świadczonych usług grupom 
docelowym. Biuro projektu powinno być prowadzone przez cały okres 
realizacji projektu, zapewniając dostępność dokumentacji projektowej 
oraz umożliwiając uczestnikom projektu osobisty kontakt z kadrą 
projektu. 

Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny 
formalnej/merytorycznej/formalno-merytorycznej na podstawie treści 
wniosku. 

Spełnienie kryterium jest obligatoryjne, co 
oznacza, że jego niespełnienie skutkuje 
nieprzyznaniem dofinansowania.  

Kryterium ma charakter zerojedynkowy i nie jest 
stopniowalne. 

tak/nie 

5. 

Okres realizacji projektu wskazany we wniosku o 
dofinansowanie, na etapie ubiegania się o 
dofinansowanie, jest zgodny z zapisami Regulaminu 
konkursu (o ile dotyczy). 

Ocenie podlega, czy okres realizacji projektu wskazany we wniosku o 
dofinansowanie, na etapie ubiegania się o dofinansowanie nie przekracza 
założeń czasowych wskazanych w Regulaminie danego konkursu, w 
którym to kryterium obowiązuje.  

Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny 
formalnej/merytorycznej/formalno-merytorycznej na podstawie treści 
wniosku. 

Spełnienie kryterium jest obligatoryjne, co 
oznacza, ze jego niespełnienie skutkuje 
nieprzyznaniem dofinansowania.  

Kryterium ma charakter zerojedynkowy i nie jest 
stopniowalne. 

tak/nie/nie dotyczy 

6. 

Obligatoryjną formą wsparcia w projekcie jest 
utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w 
wieku do lat 3, w istniejących lub nowo tworzonych 
instytucjonalnych formach opieki przewidzianych 
ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, na 
obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. 

Ocenie podlega, czy projekt uwzględnia co najmniej jedną formę wsparcia 
z katalogu form wsparcia wskazanych w Regulaminie konkursu, w tym 
obligatoryjnie: utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 
lat 3, w istniejących  lub nowo tworzonych instytucjonalnych formach 
opieki przewidzianych ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3, tj. w 
żłobkach, klubach dziecięcych oraz w ramach instytucji dziennego 
opiekuna. Dodatkowo weryfikacji podlegać będzie, czy projekt uwzględnia 
założenie, zgodnie z którym miejsca opieki utworzone zostaną na 
obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. Wymóg tworzenia 
miejsc opieki wynika z diagnozy stanu instytucjonalnej opieki żłobkowej w 
województwie, opracowanej przez WUP w Olsztynie, która wskazuje na 
znaczne niedobory w tym zakresie.  

Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny 
formalnej/merytorycznej/formalno-merytorycznej na podstawie treści 

Spełnienie kryterium jest obligatoryjne, co 
oznacza, ze jego niespełnienie skutkuje 
nieprzyznaniem dofinansowania.  

Kryterium ma charakter zerojedynkowy i nie jest 
stopniowalne. 

tak/nie 
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wniosku. 

7. 

Projekt zakłada wzrost netto liczby miejsc  opieki 
nad dziećmi do lat 3, w danej instytucji publicznej 
lub niepublicznej, prowadzącej żłobek, klub 
dziecięcy lub w ramach instytucji dziennego 
opiekuna. 

Kryterium ma zapewnić, że w związku z realizacją projektu przez daną 
instytucję publiczną lub niepubliczną, prowadzącą żłobek, klub dziecięcy 
lub u dziennego opiekuna,  liczba miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 
będzie większa niż liczba tych miejsc prowadzonych przez daną instytucję 
w okresie poprzedzającym okres złożenia wniosku. Kryterium zapewnia, 
że Wnioskodawcy nie zlikwidują miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, które 
prowadzili przed rozpoczęciem projektu zarówno w trakcie realizacji 
projektu, jak i w okresie trwałości. 

Wnioskodawca przedstawia we wniosku informacje pozwalające 
zweryfikować przyrost miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, 
zgodnie z metodologią określoną w Regulaminie konkursu. Sposób 
rozumienia okresu poprzedzającego złożenie wniosku doprecyzowano w 
Regulaminie konkursu.  

Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny 
formalnej/merytorycznej/formalno-merytorycznej na podstawie listy 
złożonych wniosków na konkurs. 

Spełnienie kryterium jest obligatoryjne, co 
oznacza, ze jego niespełnienie skutkuje 
nieprzyznaniem dofinansowania.  

Kryterium ma charakter zerojedynkowy i nie jest 
stopniowalne. 

 

tak/nie 

8. 

Wniosek o dofinansowanie dodatkowo uwzględnia 
następujące informacje:  

 uzasadnienie zapotrzebowania na miejsca 
opieki nad dziećmi do lat 3, w tym analizę 
uwarunkowań w zakresie zróżnicowań 
przestrzennych w dostępie do form opieki i 
prognoz demograficznych;  

 warunki lokalowe, tj. wykorzystanie bazy 
lokalowej, w której będzie realizowana opieka 
nad dziećmi do lat 3;  

 informacje dotyczące sposobu utrzymania 
funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi do lat 
3 po ustaniu finansowania z EFS, tj. informacje, z 
jakiego źródła, innego niż środki europejskie, 
miejsca te będą utrzymywane przez okres 
minimum 2 lat od daty zakończenia realizacji 
projektu, a także planowane działania 
zmierzające do utrzymania funkcjonowania tych 
miejsc opieki po ustaniu finansowania EFS. 

Kryterium wynika z wymogów zawartych w Wytycznych w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.  

Zgodnie z kryterium projekt ma zapewnić adekwatne i efektywne 
wsparcie.  

W związku z tym Wnioskodawca zawiera we wniosku o dofinansowanie 
informacje na temat:  

 zapotrzebowania na miejsca opieki dla dzieci do lat 3 wraz z analizą 
zróżnicowań przestrzennych i prognoz demograficznych 
sporządzonych dla obszaru, na którym realizowany jest projekt za 
okres trzech lat kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia 
wniosku. Wnioskodawca powinien wskazać źródła danych 
wykorzystywanych w analizie np. dane lokalne pochodzące z gmin 
objętych działaniami projektu, dane GUS, dane sporządzone na 
podstawie badań własnych; 

 warunków lokalowych, w których utworzone będą miejsca opieki 
nad dziećmi do lat 3, w tym wykorzystanie bazy lokalowej, jej 
adekwatność do przepisów określających wymagania dla 
infrastruktury w poszczególnych formach opieki nad dziećmi do lat 3;  

 planowanych działań zmierzających do zapewnienia funkcjonowania 
utworzonych miejsc opieki po ustaniu finansowania EFS przez 
wymagany okres 2 lat. Wnioskodawca określa także źródła 

Spełnienie kryterium jest obligatoryjne, co 
oznacza, że jego niespełnienie skutkuje nie 
przyznaniem dofinansowania.  

Kryterium ma charakter zerojedynkowy i nie jest 
stopniowalne. 

tak/nie 
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finansowania, inne niż wsparcie EFS, z którego miejsca te będą 
utrzymane w okresie trwałości.  

Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny 
formalnej/merytorycznej/formalno-merytorycznej na podstawie treści 
wniosku. 

9.  

Uczestnikami wsparcia z zakresu aktywizacji 
zawodowej są wyłącznie: 

-  osoby bezrobotne  

lub  

- osoby bierne zawodowo,  

pozostające poza rynkiem pracy ze względu na 
obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby, 
które przerwały karierę zawodową ze względu na 
urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie 
wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy.  

Dodatkowo, osoby te kwalifikują się do co najmniej 
jednej z następujących kategorii: 

 osoby długotrwale bezrobotne, 

 osoby z niepełnosprawnościami, 

 osoby w wieku 50 lat i więcej, 

 kobiety, 

 osoby o niskich kwalifikacjach. 

Ocenie podlega, czy Wnioskodawca właściwie zaplanował wsparcie z 
zakresu aktywizacji zawodowej, ograniczając je wyłącznie do osób 
bezrobotnych lub biernych zawodowo, które dodatkowo znajdują się w 
szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Ograniczenie to wynika z 
Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 
2014-2020, jak również z zapisów RPO WiM 2014-2020, zgodnie z 
którymi, aktywizacja zawodowa może być skierowana wyłącznie do osób 
znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.  

W przypadku osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, które nie 
kwalifikują się do następujących kategorii: osoby długotrwale bezrobotne, 
osoby z niepełnosprawnościami, osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, 
osoby o niskich kwalifikacjach, mogą one zostać objęte wsparciem 
zapewniającym opiekę nad dzieckiem do lat 3, natomiast nie mogą one 
być aktywizowane zawodowo.  

Wsparcie z zakresu aktywizacji zawodowej może być realizowane 
wyłącznie jako wsparcie uzupełniające, co oznacza, że uczestnik projektu 
nie może skorzystać wyłącznie ze wsparcia w zakresie aktywizacji 
zawodowej.  

Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny 
formalnej/merytorycznej/formalno-merytorycznej na podstawie treści 
wniosku. 

 

Spełnienie kryterium jest obligatoryjne, co 
oznacza, ze jego niespełnienie skutkuje 
nieprzyznaniem dofinansowania.  

Kryterium ma charakter zerojedynkowy i nie jest 
stopniowalne.  

tak/nie/nie dotyczy 

10. 

W przypadku realizacji wsparcia z zakresu 
aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i/lub 
biernych zawodowo, projekt przewiduje dla każdego 
uczestnika tej ścieżki, opracowanie lub aktualizację 
Indywidualnego Planu Działania (o którym mowa w 
art. 2 ust. 1 pkt. 10 a i art. 34 a ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) lub innego 
dokumentu pełniącego analogiczną funkcję. 

 
 
 

Ocenie podlega, czy w treści wniosku znajdują się zapisy świadczące o 
zapewnieniu każdemu uczestnikowi, skierowanemu na ścieżkę aktywizacji 
zawodowej, wsparcia w formie opracowania dokumentu, jakim jest 
Indywidualny Plan Działania lub inny dokument pełniący analogiczną 
funkcję, w celu określenia działań zmierzających do zatrudnienia 
uczestnika projektu. Dokładna analiza i wytyczenie kierunków wsparcia w 
kontekście indywidualnych predyspozycji i potrzeb uczestnika projektu, 
pomoże właściwie ukierunkować wsparcie, tak by zwiększyć szanse na 
zatrudnienie.  

Kryterium dotyczy wyłącznie projektów uwzględniających aktywizację 
zawodową osób bezrobotnych lub osób biernych zawodowo, 
pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad 
dziećmi do lat 3, w tym osób, które przerwały karierę zawodową ze 
względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie 

Spełnienie kryterium jest obligatoryjne, co 
oznacza, że jego niespełnienie skutkuje nie 
przyznaniem dofinansowania.  

Kryterium ma charakter zerojedynkowy i nie jest 
stopniowalne. 

tak/nie/nie dotyczy 
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wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 
Pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.). 

Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny 
formalnej/merytorycznej/formalno-merytorycznej na podstawie treści 
wniosku. 

11. 

W przypadku wsparcia szkoleniowego, 
realizowanego w ramach aktywizacji zawodowej 
osób bezrobotnych i/lub biernych zawodowo, usługi 
szkoleniowe realizowane są przez instytucje 
posiadające wpis do Rejestru Instytucji 
Szkoleniowych, prowadzonego przez Wojewódzki 
Urząd Pracy, właściwy ze względu na siedzibę 
instytucji szkoleniowej. 

Ocenie podlega, czy we wniosku zawarto zapisy zobowiązujące 
realizatora usług szkoleniowych do posiadania wpisu do Rejestru 
Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy, 
właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. Wymóg ten 
wynika wprost z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z 
udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku 
pracy na lata 2014-2020. 

Kryterium dotyczy wyłącznie projektów uwzględniających aktywizację 
zawodową osób bezrobotnych lub osób biernych zawodowo, 
pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad 
dziećmi do lat 3, w tym osób, które przerwały karierę zawodowa ze 
względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie 
wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 
Pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.). 

Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny 
formalnej/merytorycznej /formalno-merytorycznej na podstawie treści 
wniosku. 

 

Spełnienie kryterium jest obligatoryjne, co 
oznacza, ze jego niespełnienie skutkuje 
nieprzyznaniem dofinansowania.  

Kryterium ma charakter zerojedynkowy i nie jest 
stopniowalne.  

tak/nie/nie dotyczy 

12. 

W przypadku wsparcia szkoleniowego, 
realizowanego w ramach aktywizacji zawodowej 
osób bezrobotnych i/lub biernych zawodowo, 
efektem szkolenia jest uzyskanie kwalifikacji lub 
nabycie kompetencji potwierdzonych odpowiednim 
dokumentem (np. certyfikatem), w rozumieniu 
Wytycznych w zakresie monitorowania postępu 
rzeczowego realizacji programów operacyjnych na 
lata 2014-2020. Uzyskanie kwalifikacji lub 
kompetencji jest każdorazowo weryfikowane 
poprzez przeprowadzenie odpowiedniego ich 
sprawdzenia (np. w formie egzaminu). 

Wprowadzenie kryterium ma na celu – zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy 
na lata 2014-2020 - zapewnienie wysokiej jakości i efektywności wsparcia 
poprzez zapewnienie mechanizmów gwarantujących, że każde 
zrealizowane w ramach projektu szkolenie będzie prowadziło do 
uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji. Uzyskanie kwalifikacji i 
nabycie kompetencji powinno być każdorazowo zweryfikowane poprzez 
przeprowadzenie odpowiedniego sprawdzenia przyswojonej wiedzy, 
umiejętności i kompetencji społecznych (np. w formie egzaminu). 
Ponadto, powinno być to potwierdzone odpowiednim dokumentem.  

Poprzez uzyskanie kwalifikacji należy rozumieć formalny wynik oceny i 
walidacji uzyskany w momencie potwierdzenia przez upoważnioną do 
tego instytucję, że dana osoba uzyskała efekty uczenia się spełniające 
określone standardy.  

Nabycie kompetencji odbywać się będzie zgodnie z Wytycznymi w 
zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 
operacyjnych na lata 2014 - 2020 (załącznik nr 2 Wspólna lista 
wskaźników kluczowych – definicja wskaźnika dotycząca kompetencji), 

Spełnienie kryterium jest obligatoryjne, co 
oznacza, że jego niespełnienie skutkuje nie 
przyznaniem dofinansowania.  

Kryterium ma charakter zerojedynkowy i nie jest 
stopniowalne. 

 

tak/nie/nie dotyczy 
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tj. poprzez zrealizowanie wszystkich wymaganych etapów: 

 zdefiniowanie grupy docelowej do objęcia wsparciem oraz 
wybranie obszaru interwencji EFS, który będzie poddany ocenie; 

 zdefiniowanie standardów wymagań tj. efektów uczenia się, które 
osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań 
projektowych; 

 weryfikację nabycia kompetencji przeprowadzoną na podstawie 
kryteriów oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego danej 
osobie (np. egzamin, test, rozmowa oceniająca, etc); 

 porównanie uzyskanych wyników oceny ze standardem wymagań. 

Kryterium dotyczy wyłącznie projektów uwzględniających aktywizację 
zawodową osób bezrobotnych lub osób biernych zawodowo, 
pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad 
dziećmi do lat 3, w tym osób, które przerwały karierę zawodowa ze 
względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie 
wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 
Pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.). 

Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny 
formalnej/merytorycznej/formalno-merytorycznej na podstawie treści 
wniosku. 

13. 

W przypadku realizacji form wsparcia z zakresu 
aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych i/lub 
biernych zawodowo, projekt zakłada poziom 
efektywności zatrudnieniowej dla następujących 
kategorii uczestników:  

 długotrwale bezrobotnych, 

 osób z niepełnosprawnościami, 

 osób w wieku 50 lat i więcej, 

 kobiet, 

 osób o niskich kwalifikacjach, 

na poziomie co najmniej takim, jaki określono w 
Regulaminie konkursu.  

 

Spełnienie powyższego kryterium będzie weryfikowane w okresie 
realizacji projektu i po jego zakończeniu, zgodnie z Wytycznymi w 
zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. Ocenie 
podlega, czy poziom efektywności zatrudnieniowej dla każdej z grup 
uczestników jest zgodny z poziomem wskazanym w Regulaminie danego 
konkursu, w którym to kryterium obowiązuje. 

Minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej jest ustalany 
przez MR i podawany do publicznej wiadomości na stronie 
administrowanej przez MR. Na tej podstawie, poziom efektywności 
zatrudnieniowej zostanie wskazany wprost w Regulaminie konkursu.  

Kryterium dotyczy wyłącznie projektów uwzględniających aktywizację 
zawodową osób bezrobotnych lub osób biernych zawodowo, 
pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad 
dziećmi do lat 3, w tym osób, które przerwały karierę zawodową ze 
względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie 
wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 
Pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.). 

Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny 
formalnej/merytorycznej/formalno-merytorycznej na podstawie treści 

Spełnienie kryterium jest obligatoryjne, co 
oznacza, że jego niespełnienie skutkuje nie 
przyznaniem dofinansowania.  

Kryterium ma charakter zerojedynkowy i nie jest 
stopniowalne. 

tak/nie/nie dotyczy 
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wniosku. 

 

Kryteria merytoryczne – SPECYFICZNE FAKULTATYWNE 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium  Opis znaczenia kryterium   
Ocena 

(Tak/Nie lub pkt.) 

1. 
Projekt jest komplementarny ze wsparciem 
realizowanym w ramach innych niż EFS środków 
pomocowych Unii Europejskiej 

Premiowanie komplementarności przedsięwzięć w ramach projektów 
realizowanych z różnych Programów i funduszy zapewni kompleksowość 
różnego rodzaju wsparcia, a tym samym pozwoli realizować projekty 
będące odpowiedzią na realne zapotrzebowanie wynikające z realizacji 
innych przedsięwzięć. Premię punktową za spełnienie przedmiotowego 
kryterium mogą otrzymać te wnioski o dofinansowanie, których 
Wnioskodawcy wykażą komplementarność podejmowanych w projekcie 
działań z działaniami podejmowanymi w co najmniej jednym projekcie 
współfinansowanym ze środków wspólnotowych. Wnioskodawca 
powinien wskazać konkretne działania w projektach, które są względem 
siebie komplementarne, tytuł projektu który był lub będzie 
współfinansowany z innych niż EFS źródeł wspólnotowych oraz wskazać 
przedmiotowe źródło finansowania (oraz fakultatywnie inne informacje 
np. okres realizacji projektu, wartość projektu). 

Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny 
merytorycznej/formalno-merytorycznej na podstawie treści wniosku. 

Spełnienie kryterium jest fakultatywne. Przyznanie 
0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości 
uzyskania dofinansowania. 

W ramach kryterium 
Wnioskodawca może 
uzyskać: 

5 pkt – jeżeli wykaże 
komplementarność ze 
wsparciem 
realizowanym w ramach 
innych niż EFS środków 
pomocowych Unii 
Europejskiej 

0 pkt – jeżeli nie wykaże 
komplementarności ze 
wsparciem 
realizowanym w ramach 
innych niż EFS środków 
pomocowych Unii 
Europejskiej 

2. 

Projekt jest realizowany na jednym z niżej 
wymienionych obszarów strategicznej interwencji: 

OSI – Obszary o słabym dostępie do usług 
publicznych 
OSI – Obszary peryferyzacji społeczno-gospodarczej 
OSI – Obszary przygraniczne 
 
 

Kryterium wynika z terytorialnego podejścia do Programów 
Operacyjnych realizowanych przez Samorząd Województwa oraz idei 
koncentracji interwencji na określonych zagadnieniach w ściśle 
zdiagnozowanej przestrzeni. Realizacja projektów na wskazanych trzech 
obszarach strategicznej interwencji wymienionych w SzOOP będzie 
miała wpływ na budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie 
marginalizacji obszarów problemowych na terenach gmin 
„przypisanych” do poszczególnych OSI. 

Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny 
merytorycznej/formalno- merytorycznej na podstawie treści wniosku. 

Spełnienie kryterium jest fakultatywne. Przyznanie 
0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości 
uzyskania dofinansowania. 

W ramach kryterium 
wnioskodawca może 
uzyskać: 
5 pkt - jeżeli realizacja 
projektu obejmuje 
zasięgiem obszary gmin 
przypisanych do jednego 
z trzech Obszarów 
Strategicznej Interwencji 
(OSI) 
0 pkt - jeżeli realizacja 
projektu nie obejmuje 
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zasięgiem obszary gmin 
przypisanych do jednego 
z trzech OSI. 

3. 

Projekt zakłada tworzenie nowych miejsc opieki nad 
dziećmi do lat 3 w ramach: 

- przyzakładowych żłobków  

lub  

- przy uczelniach wyższych.  

Działania zaproponowane w projekcie muszą przyczynić się do 
zwiększenia liczby miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach 
żłobków przyzakładowych i przy uczelniach wyższych, w których opiekę 
mogłyby znaleźć dzieci pracowników zakładu pracy, jak również dzieci 
studentów.  

Projektodawca ubiegając się o przyznanie premii punktowej powinien 
każdorazowo jednoznacznie wskazać w treści wniosku, które kryterium 
premiujące spełnia projekt. 

Wskazanie kryterium premiującego nie oznacza, iż premia punktowa 
zostanie przyznana projektodawcy automatycznie. Przyznanie premii 
punktowej wiąże się przede wszystkim ze spełnieniem warunków o 
których mowa powyżej oraz określonych w nazwie kryterium. 

Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny 
merytorycznej/formalno- merytorycznej na podstawie treści wniosku. 

Spełnienie kryterium jest fakultatywne. Przyznanie 
0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości 
uzyskania dofinansowania. 

W ramach kryterium 
wnioskodawca może 
uzyskać: 

5 pkt - jeżeli realizacja 
projektu obejmuje 
tworzenie nowych 
miejsc opieki nad 
dziećmi do lat 3 w 
ramach 
przyzakładowych 
żłobków lub przy 
uczelniach wyższych. 

0 pkt - jeżeli realizacja 
projektu nie obejmuje 
tworzenia nowych 
miejsc opieki nad 
dziećmi do lat 3 w 
ramach 
przyzakładowych 
żłobków lub przy 
uczelniach wyższych. 

4. 

Opiekunowie z niepełnosprawnościami, którzy 
posiadają dzieci w wieku do lat 3, stanowią co 
najmniej 10% grupy docelowej projektu. 

 
 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy wnioskodawca 
zaplanował właściwy udział osób z niepełnosprawnościami w projekcie. 
Kryterium należy rozpatrywać w świetle ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 
r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych. Niepełnosprawność jest zjawiskiem, które może 
prowadzić do wykluczenia społecznego, dlatego aktywne wspieranie 
osób z niepełnosprawnościami jest tak istotne. Kryterium ma na celu 
aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami w regionie. 

Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny 
merytorycznej/formalno-merytorycznej na podstawie treści wniosku. 

Spełnienie kryterium jest fakultatywne. Przyznanie 
0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości 
uzyskania dofinansowania. 

W ramach kryterium 
wnioskodawca może 
uzyskać: 

5 pkt – jeżeli 
opiekunowie z 
niepełnosprawnością, 
którzy posiadają dzieci  
w wieku do lat 3, 
stanowią co najmniej 
10% grupy docelowej 
projektu 

0 pkt - jeżeli 
opiekunowie z 
niepełnosprawnością, 
którzy posiadają dzieci w 
wieku do lat 3, nie 
stanowią co najmniej 
10% grupy docelowej 
projektu 
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5.  

W projekcie, co najmniej 10% nowo utworzonych 
miejsc opieki, zostało stworzonych dla dzieci z 
niepełnosprawnościami. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy wnioskodawca 
zapewnił co najmniej 10% ogólnej liczby miejsc opieki, które zamierza 
stworzyć w projekcie, dla dzieci z niepełnosprawnościami. Kryterium 
należy rozpatrywać w świetle ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych. Kryterium ma na celu zapewnienie dostępu do 
miejsc opieki również dzieciom z niepełnosprawnościami, które z uwagi 
na różnego rodzaju ograniczenia (architektoniczne, świadomościowe) 
mają problemy w dostępie do instytucjonalnej opieki. Realizacja założeń 
przyjętych w kryterium umożliwi również większą integrację dzieci z 
niepełnosprawnościami z pozostałymi dziećmi w grupie.  

Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny 
merytorycznej/formalno-merytorycznej na podstawie treści wniosku. 

 

Spełnienie kryterium jest fakultatywne. Przyznanie 
0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości 
uzyskania dofinansowania. 

W ramach kryterium 
wnioskodawca może 
uzyskać: 

5 pkt – jeżeli 
zapewniono nowe 
miejsca opieki dla dzieci 
z 
niepełnosprawnościami 
na poziomie co najmniej 
10% wszystkich nowo 
utworzonych w 
projekcie miejsc opieki. 

0 pkt - jeżeli nie 
zapewniono nowych 
miejsc opieki dla dzieci z 
niepełnosprawnościami 
na poziomie co najmniej 
10% wszystkich nowo 
utworzonych w 
projekcie miejsc opieki. 

6.  

Projekt jest realizowany wyłącznie przez podmiot 
ekonomii społecznej lub w ramach partnerstwa 
przez administrację publiczną i podmiot/ty ekonomii 
społecznej. 

 

Partnerstwo jest metodą pozwalającą na osiągnięcie dobrych wyników 
w zakresie rozwoju społecznego i ekonomicznego. Zawiązanie w ramach 
działań projektowych współpracy międzysektorowej pozwoli na 
wykorzystanie potencjału instytucji mogących mieć realny wpływ na 
rozwój ekonomii społecznej w regionie oraz na upowszechnienie idei 
przedsiębiorczości społecznej, np. ROPS, jednostek samorządu 
terytorialnego; instytucji rynku pracy; instytucji pomocy i integracji 
społecznej; OWES; podmiotów ekonomii społecznej; szkół; uczelni 
wyższych; przedsiębiorstw. Współpraca będzie miała również 
pozytywny wpływ na rozwój otoczenia sektora ekonomii społecznej 
m.in. poprzez pokazanie korzyści wypływających ze wspierania sektora. 

Podmiotami ekonomii społecznej są podmioty wskazane w słowniku 
pojęć w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego na lata 2014-2020 
(https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-
funduszach/dokumenty/projekt-wytycznych-w-zakresie-realizacji-
przedsiewziec-w-obszarze-wlaczenia-spolecznego-i-zwalczania-ubostwa-
z-wykorzystaniem-srodkow-efs-i-efrr-na-lata-2014-2020/).  

Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny 
merytorycznej/formalno- merytorycznej na podstawie treści wniosku. 

 W ramach kryterium 
wnioskodawca może 
uzyskać: 

10 pkt-jeżeli projekt jest 
realizowany wyłącznie 
przez podmiot ekonomii 
społecznej lub w 
ramach partnerstwa 
przez administrację 
publiczną i podmiot/ty 
ekonomii społecznej. 

0 pkt - jeżeli projekt nie 
jest realizowany przez 
podmiot ekonomii 
społecznej lub w 
ramach partnerstwa 
przez administrację 
publiczną i podmiot/ty 
ekonomii społecznej. 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/projekt-wytycznych-w-zakresie-realizacji-przedsiewziec-w-obszarze-wlaczenia-spolecznego-i-zwalczania-ubostwa-z-wykorzystaniem-srodkow-efs-i-efrr-na-lata-2014-2020/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/projekt-wytycznych-w-zakresie-realizacji-przedsiewziec-w-obszarze-wlaczenia-spolecznego-i-zwalczania-ubostwa-z-wykorzystaniem-srodkow-efs-i-efrr-na-lata-2014-2020/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/projekt-wytycznych-w-zakresie-realizacji-przedsiewziec-w-obszarze-wlaczenia-spolecznego-i-zwalczania-ubostwa-z-wykorzystaniem-srodkow-efs-i-efrr-na-lata-2014-2020/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/projekt-wytycznych-w-zakresie-realizacji-przedsiewziec-w-obszarze-wlaczenia-spolecznego-i-zwalczania-ubostwa-z-wykorzystaniem-srodkow-efs-i-efrr-na-lata-2014-2020/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/projekt-wytycznych-w-zakresie-realizacji-przedsiewziec-w-obszarze-wlaczenia-spolecznego-i-zwalczania-ubostwa-z-wykorzystaniem-srodkow-efs-i-efrr-na-lata-2014-2020/
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Definicja kryterium (tj. przede wszystkim informacja o zasadach jego oceny oraz, gdzie może mieć to zastosowanie, metodach jego pomiaru); 
Opis  znaczenia kryterium (np. informacja o tym czy spełnienie danego kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania, czy spełnienie danego kryterium jest stopniowalne, jaka wagę w ostatecznej ocenie ma 
ocena danego kryterium); 
Ocena –  określenie możliwych sposobów oceny – np.  tak/nie/nie dotyczy, 0/1, max 5 pkt, itp. 

b) dodaje się pkt. 3.9, ppkt. 3.9.2 – wymogi formalne oraz kryteria wyboru projektów dla Działania 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się (dla typu projektu: Realizacja 

programów profilaktycznych opracowanych na szczeblu krajowym pod nadzorem Ministerstwa Zdrowia w zakresie raka jelita grubego, w tym działania 

zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne) – w brzmieniu: 

WYMOGI FORMALNE WYBORU PROJEKTÓW 

KONKURSOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020 

  Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy wdrożeniowej „w razie stwierdzenia we wniosku o dofinansowanie projektu braków formalnych lub oczywistych omyłek pisarskich właściwa instytucja wzywa Wnioskodawcę do 
uzupełnienia wniosku lub poprawienia w nim oczywistej omyłki w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 7 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia” (tryb konkursowy). 

Lp. Nazwa wymogu Definicja wymogu 
Opis znaczenia 

wymogu 

1.  Wniosek złożono w wersji papierowej. 

W ramach wymogu weryfikowane będzie złożenie wersji papierowej 
wniosku, stanowiącej wydruk z lokalnego systemu informatycznego. 

Ocena spełnienia wymogu polega na przypisaniu mu wartości logicznej 
„tak” albo „nie”. 

W przypadku niespełnienia wymogu, Wnioskodawca zostanie wezwany do 
poprawienia / uzupełnienia dokumentów w terminie nie krótszym niż 7 
dni. Jeśli Wnioskodawca nie dotrzyma tego terminu lub ponowna 
weryfikacja wniosku od strony poprawności przedłożonej dokumentacji 
pod względem formalnym wykaże, że wskazane uchybienia nie zostały 
usunięte lub wniosek uzupełniono o inne/dodatkowe elementy, nie jest 
on dalej rozpatrywany. 

2.  

Wersja elektroniczna wniosku jest zgodna z wersją 
papierową (sumy kontrolne wersji papierowej 
i elektronicznej są tożsame) oraz wydruk zawiera 
wszystkie strony o sumie kontrolnej zgodnej z wersją 
elektroniczną.  

W ramach wymogu weryfikowana będzie spójność sum kontrolnych wersji 
elektronicznej i papierowej wniosku oraz kompletność stron wersji 
papierowej wniosku o sumie kontrolnej zgodnej z wersją elektroniczną. 
W przypadku zidentyfikowania niezgodności sumy kontrolnej pomiędzy 
wersją elektroniczną a wersją papierową wniosku, uzupełnieniu podlega 
jedynie wersja papierowa wniosku. 

Ocena spełnienia wymogu polega na przypisaniu mu wartości logicznej 
„tak” albo „nie”. 

W przypadku niespełnienia wymogu, Wnioskodawca zostanie wezwany do 
poprawienia / uzupełnienia dokumentów w terminie nie krótszym niż 7 
dni. Jeśli Wnioskodawca nie dotrzyma tego terminu lub ponowna 
weryfikacja wniosku od strony poprawności przedłożonej dokumentacji 
pod względem formalnym wykaże, że wskazane uchybienia nie zostały 
usunięte lub wniosek uzupełniono o inne/dodatkowe elementy, nie jest 
on dalej rozpatrywany. 
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3.  

Wniosek w wersji papierowej został opatrzony 
podpisami i pieczęciami osoby uprawnionej/osób 
uprawnionych do podejmowania wiążących decyzji 
w imieniu Wnioskodawcy i Partnerów (o ile dotyczy). 

W ramach wymogu weryfikowane będzie opatrzenie wersji papierowej 
podpisami i pieczęciami osoby uprawnionej/osób uprawnionych do 
podejmowania wiążących decyzji (zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie) 
w imieniu Wnioskodawcy i Partnerów. 

Przez złożenie podpisu należy rozumieć opatrzenie wniosku o 
dofinansowanie podpisem czytelnym (z imienia i nazwiska) bądź złożenie 
podpisu nieczytelnego (parafy) wraz z pieczęcią imienną. 

Ocena spełnienia wymogu polega na przypisaniu mu wartości logicznej 
„tak” albo „nie”. 

W przypadku niespełnienia wymogu, Wnioskodawca zostanie wezwany do 
poprawienia / uzupełnienia dokumentów w terminie nie krótszym niż 7 
dni. Jeśli Wnioskodawca nie dotrzyma tego terminu lub ponowna 
weryfikacja wniosku od strony poprawności przedłożonej dokumentacji 
pod względem formalnym wykaże, że wskazane uchybienia nie zostały 
usunięte lub wniosek uzupełniono o inne/dodatkowe elementy, nie jest 
on dalej rozpatrywany. 

4.  
Wraz z wnioskiem złożono wszystkie wymagane 
załączniki, zgodnie z Regulaminem konkursu 
(o ile dotyczy). 

W ramach wymogu weryfikowane będzie, czy do wniosku dołączone zostały 
wszystkie wymagane załączniki określone w Regulaminie konkursu 
(o ile dotyczy). 

Ocena spełnienia wymogu polega na przypisaniu mu wartości logicznej 
„tak”, „nie” albo stwierdzeniu, że wymóg „nie dotyczy” danego projektu. 

W przypadku niespełnienia wymogu, Wnioskodawca zostanie wezwany do 
poprawienia / uzupełnienia dokumentów w terminie nie krótszym niż 7 
dni. Jeśli Wnioskodawca nie dotrzyma tego terminu lub ponowna 
weryfikacja wniosku od strony poprawności przedłożonej dokumentacji 
pod względem formalnym wykaże, że wskazane uchybienia nie zostały 
usunięte lub wniosek uzupełniono o inne/dodatkowe elementy, nie jest 
on dalej rozpatrywany. 

5.  

Wniosek nie zawiera innych braków formalnych lub 
oczywistych omyłek, których uzupełnienie lub poprawa 
prowadziłaby do istotnej modyfikacji wniosku o 
dofinansowanie.   

W ramach wymogu weryfikowane będzie, czy wniosek  nie zawiera innych 
braków formalnych lub oczywistych omyłek, których uzupełnienie lub 
poprawa prowadziłaby do istotnej modyfikacji wniosku o dofinansowanie, 
zgodnie z art. 43 ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014-2020, a które nie zostały ujęte w wymogach 1-4.  

Ocena spełnienia wymogu polega na przypisaniu mu wartości logicznej 
„tak” lub „nie”. 

W przypadku niespełnienia wymogu, Wnioskodawca zostanie wezwany do 
poprawienia / uzupełnienia dokumentów w terminie nie krótszym niż 7 
dni. Jeśli Wnioskodawca nie dotrzyma tego terminu lub ponowna 
weryfikacja wniosku od strony poprawności przedłożonej dokumentacji 
pod względem formalnym wykaże, że wskazane uchybienia nie zostały 
usunięte lub wniosek uzupełniono o inne/dodatkowe elementy, nie jest 
on dalej rozpatrywany. 

KRYTERIA FORMALNE WYBORU PROJEKTÓW  

Kryteria mają zastosowanie do wszystkich projektów wybieranych w trybie konkursowym w ramach RPO WiM 2014-2020 

Lp. Nazwa kryterium Definicja  kryterium 
Opis znaczenia 

kryterium 
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2725Powyższa kwota jest przeliczana na PLN z wykorzystaniem miesięcznego obrachunkowego kursu wymiany stosowanego przez Komisję Europejską, aktualnego na dzień ogłoszenia konkursu 
w przypadku projektów konkursowych albo na dzień wystosowania wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w przypadku projektów pozakonkursowych. 
Kurs jest publikowany na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm 

2826 Zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności 
i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE z 20.12.2013, str. 320 L 347, z późn. zm.). 

1. 

Wnioskodawca zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi 
Priorytetowych RPO WiM 2014-2020 jest podmiotem 
uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie 
w ramach właściwego Działania/Poddziałania RPO WiM 
2014-2020. 

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność Wnioskodawcy z 
typem beneficjentów wskazanym w Szczegółowym Opisie Osi 
Priorytetowych RPO WiM 2014-2020. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznej 
„tak” albo „nie”. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. 
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie 
oceny formalnej albo oceny formalno-merytorycznej. 

 

2. 
Wnioskodawca składa dopuszczalną w Regulaminie 
konkursu liczbę wniosków o dofinansowanie projektu 
(o ile dotyczy). 

Kryterium dotyczy wniosków o różnej sumie kontrolnej. W ramach 
kryterium weryfikuje się liczbę prawidłowo złożonych przez Wnioskodawcę 
wniosków o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu. Po 
przekroczeniu dopuszczalnej liczby wniosków, kolejne wnioski zostaną 
pozostawione bez rozpatrzenia. Decyduje kolejność wpływu wersji 
elektronicznej w lokalnym systemie informatycznym. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznej 
„tak”, „nie” albo stwierdzeniu, że kryterium „nie dotyczy” danego projektu. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. 
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie 
oceny formalnej albo oceny formalno-merytorycznej. 

 

3. 

Wydatki w projekcie o wartości nieprzekraczającej 
wyrażonej w PLN równowartości kwoty 100 000 EUR2725 
wkładu publicznego2826 są rozliczane uproszczonymi 
metodami, o których mowa w Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

W ramach kryterium weryfikowane będzie zastosowanie w projekcie o 
wartości nieprzekraczającej wyrażonej w PLN równowartości kwoty 
100 000 EUR wkładu publicznego uproszczonych metod rozliczania 
wydatków. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznej 
„tak”, „nie” albo stwierdzeniu, że kryterium „nie dotyczy” danego projektu. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. 
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie 
oceny formalnej albo oceny formalno-merytorycznej. 

4. 

Wnioskodawca i Partnerzy (o ile dotyczy) nie podlega/ją 
wykluczeniu z  możliwości ubiegania się 
o dofinansowanie ze środków UE na podstawie 
odrębnych przepisów. 

W ramach kryterium weryfikowane będzie czy Wnioskodawca oraz 
Partnerzy (o ile dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z możliwości 
otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w: 

 art. 207 ust. 4 i ust.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych; 

 art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 
wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; 

 art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. 
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie 
oceny formalnej albo oceny formalno-merytorycznej. 

 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm
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odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 
groźbą kary. 

Kryterium weryfikowane na podstawie Oświadczenia Wnioskodawcy 
i Partnerów (o ile dotyczy). 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznej 
„tak” albo „nie”. 

5. 

W przypadku projektu partnerskiego wniosek spełnia 
wymogi dotyczące utworzenia partnerstwa, o których 
mowa w art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 
realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie 2014-2020. 

W ramach kryterium weryfikowane będzie spełnienie przez Wnioskodawcę 
wymogów w zakresie utworzenia partnerstwa zgodnie z art. 33 ustawy 
wdrożeniowej. 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie Oświadczenia 
Wnioskodawcy. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznej 
„tak”, „nie” albo stwierdzeniu, że kryterium „nie dotyczy” danego projektu. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. 
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie 
oceny formalnej albo oceny formalno-merytorycznej. 

6. 
Okres realizacji projektu zawiera się w przedziale 1 
stycznia 2014 – 31 grudnia 2023 roku. 

W ramach kryterium weryfikowane będzie czy w polu wniosku dotyczącym 
okresu realizacji projektu wpisano właściwy okres realizacji projektu. 
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznej 
„tak” albo „nie”. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. 
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie 
oceny formalnej albo oceny formalno-merytorycznej. 

7. 
Wniosek oraz załączniki (o ile dotyczy) wypełniono w 
języku polskim. 

W ramach kryterium weryfikowane będzie czy wniosek oraz załączniki (o 
ile dotyczy) wypełnione są w języku polskim. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznej 
„tak” albo „nie”. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. 
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie 
oceny formalnej albo oceny formalno-merytorycznej. 

KRYTERIA MERYTORYCZNE WYBORU PROJEKTÓW  

Kryteria mają zastosowanie do wszystkich projektów wybieranych w trybie konkursowym w ramach RPO WiM 2014-2020 

Kryteria zerojedynkowe 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 
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1.  

Zgodność wniosku z zapisami właściwej Osi Priorytetowej 
RPO WiM 2014-2020 i SZOOP RPO WiM 2014-2020 w 
zakresie: typu projektu, wyboru grupy docelowej, 
minimalnej i maksymalnej wartości projektu oraz limitów 
i ograniczeń w realizacji projektu.  

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność zapisów złożonego wniosku 
o dofinansowanie z wymogami przewidzianymi dla danego 
Działania/Poddziałania w ramach RPO WiM 2014-2020 zawartymi w SZOOP RPO 
WiM 2014-2020 w zakresie:   

 zgodności typu projektu z wykazem zawartym w „Typach projektów” w 
SZOOP RPO WiM 2014-2020, 

 zgodności wyboru grupy docelowej z wykazem zawartym w „Grupa 
docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia w SZOOP RPO WiM 2014-2020 (o 
ile dotyczy), 

 zgodności z minimalną i maksymalną wartością projektu wskazaną w 
SZOOP RPO WiM 2014-2020 (o ile dotyczy), 

 limitów i ograniczeń w realizacji projektów wskazanych w SZOOP RPO WiM 
2014-2020 (o ile dotyczy). 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznych „tak” 
albo „nie”.  

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. 
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na 
etapie oceny merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej. 

 

2.  
Poziom cross-financingu nie przekracza dopuszczalnego 
poziomu określonego w  SZOOP  RPO WiM 2014-2020 
dla danego Działania/ Poddziałania. 

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność poziomu cross-financingu z 
limitem określonym dla danego Działania/Poddziałania w SZOOP RPO WiM 
2014-2020. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznej „tak”, 
„nie” albo stwierdzeniu, że kryterium „nie dotyczy” danego projektu. 

Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania kryterium, o ile w 
Regulaminie konkursu nie wskazano inaczej.  
Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany do negocjacji w zakresie 
dotyczącym warunkowo dokonanej oceny. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. 
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na 
etapie oceny merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej. 

 

3.  

Poziom środków trwałych (w tym cross-financing) jako % 
wydatków kwalifikowalnych nie przekracza 
dopuszczalnego poziomu określonego w  SZOOP RPO 
WiM 2014-2020 dla danego Działania/ Poddziałania. 
 

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność poziomu środków trwałych 
(w tym cross-financing) z limitem określonym dla danego Działania/Poddziałania 
w SZOOP RPO WiM 2014-2020. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznej „tak”, 
„nie” albo stwierdzeniu, że kryterium „nie dotyczy” danego projektu. 

Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania kryterium, o ile w 
Regulaminie konkursu nie wskazano inaczej.  
Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany do negocjacji w zakresie 
dotyczącym warunkowo dokonanej oceny. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. 
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na 
etapie oceny merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej. 

 

4.  
Poziom wkładu własnego beneficjenta jako % wydatków 
kwalifikowalnych jest zgodny z poziomem określonym w  
SZOOP RPO WiM 2014-2020 dla danego Działania/ 

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność poziomu wkładu własnego 
z limitem określonym dla danego Działania/Poddziałania w SZOOP RPO WiM 
2014-2020. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. 
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na 
etapie oceny merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej. 
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Poddziałania. 

 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznych „tak” 
albo „nie”. 

Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania kryterium, o ile w 
Regulaminie konkursu nie wskazano inaczej.  
Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany do negocjacji w zakresie 
dotyczącym warunkowo dokonanej oceny. 

 

5.  
Poziom kosztów pośrednich jest zgodna z limitami 
określonymi w Regulaminie konkursu. 

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność poziomu kosztów 
pośrednich, wskazanych we wniosku o dofinansowanie, z limitami określonymi 
w Regulaminie konkursu na podstawie zapisów zawartych w Wytycznych w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznej „tak”, 
„nie” albo stwierdzeniu, że kryterium „nie dotyczy” danego projektu. 

Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania kryterium, o ile w 
Regulaminie konkursu nie wskazano inaczej.  
Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany do negocjacji w zakresie 
dotyczącym warunkowo dokonanej oceny. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. 
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na 
etapie oceny merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej. 

 

6.  
Zgodność projektu z zasadą równości szans kobiet i 
mężczyzn (w oparciu o standard minimum). 

W ramach kryterium weryfikowane będzie spełnienie standardu minimum 
oceniane na podstawie kryteriów oceny określonych w Wytycznych 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. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznej „tak” 
albo „nie”.  

Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania kryterium, o ile w 
Regulaminie konkursu nie wskazano inaczej.  
Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany do negocjacji w zakresie 
dotyczącym warunkowo dokonanej oceny. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. 
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na 
etapie oceny merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej. 

 

7.  Zgodność projektu z zasadą zrównoważonego rozwoju. 

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność projektu z zasadą 
zrównoważonego rozwoju, o której mowa w art. 8 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy 
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. 
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na 
etapie oceny merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej. 
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nr 1083/2006. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznych „tak” 
albo „nie”. 

Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania kryterium, o ile w 
Regulaminie konkursu nie wskazano inaczej.  
Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany do negocjacji w zakresie 
dotyczącym warunkowo dokonanej oceny. 

8.  
Zgodność projektu z zasadą równości szans i 
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami. 

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność projektu z zasadą równości 
szans i niedyskryminacji, o której mowa w art. 7 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy 
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1083/2006. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznych „tak” 
albo „nie”. 

Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania kryterium, o ile w 
Regulaminie konkursu nie wskazano inaczej.  
Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany do negocjacji w zakresie 
dotyczącym warunkowo dokonanej oceny. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. 
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na 
etapie oceny merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej. 

 

9.  
Projekt jest zgodny z właściwym prawodawstwem 
krajowym, w tym z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo Zamówień Publicznych. 

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność projektu z 
prawodawstwem krajowym, w tym z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
Zamówień Publicznych. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznych „tak” 
albo „nie”. 

Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania kryterium, o ile w 
Regulaminie konkursu nie wskazano inaczej.  
Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany do negocjacji w zakresie 
dotyczącym warunkowo dokonanej oceny. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. 
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na 
etapie oceny merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej. 

 

10.  
Zgodność projektu z zasadami pomocy publicznej lub 
pomocy de minimis. 

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność zapisów wniosku o 
dofinansowanie projektu z zasadami pomocy publicznej w odniesieniu do form 
wsparcia, wydatków i grup docelowych, jak również oceniana będzie możliwość 
udzielenia w ramach projektu pomocy de minimis/pomocy publicznej, 
uwzględniając reguły ogólne jej przyznawania oraz warunki jej dopuszczalności 
w danym typie projektu. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. 
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na 
etapie oceny merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej. 
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Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznych „tak”, 
„nie” lub „nie dotyczy”. 

Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania kryterium, o ile w 
Regulaminie konkursu nie wskazano inaczej.  
Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany do negocjacji w zakresie 
dotyczącym warunkowo dokonanej oceny. 

11.  Negocjacje zakończyły się wynikiem pozytywnym. 

Zakończenie negocjacji z wynikiem pozytywnym oznacza: 

- uznanie za spełnione zerojedynkowych kryteriów obligatoryjnych, które w 
trakcie oceny merytorycznej warunkowo uznane zostały za spełnione i/lub 

- przyznanie wyższej liczby punktów za spełnienie punktowych kryteriów 
merytorycznych, która była warunkowo przyznana przez oceniających. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznej „tak”, 
„nie” lub „nie dotyczy”. 

Kryterium będzie uznane za spełnione w przypadku wprowadzenia do wniosku 
wszystkich wymaganych zmian wskazanych przez oceniających w Kartach Oceny 
Merytorycznej lub Formalnej-Merytorycznej (jeśli dotyczy) lub akceptacji przez 
IOK stanowiska Wnioskodawcy. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. 
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na 
etapie oceny merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej. 

 

Kryteria punktowe 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1.  

Adekwatność doboru grupy docelowej do właściwego 
celu szczegółowego RPO WiM 2014-2020 oraz jakość 
diagnozy specyfiki tej grupy. 

 

W ramach kryterium weryfikowana będzie adekwatność doboru grupy 
docelowej do właściwego celu szczegółowego RPO WiM 2014-2020 oraz jakość 
diagnozy specyfiki tej grupy, w tym opis: 

 istotnych cech uczestników (osób lub podmiotów), którzy zostaną objęci 
wsparciem w kontekście zdiagnozowanej sytuacji problemowej, 

 potrzeb uczestników projektu w kontekście wsparcia, które ma być 
udzielane w ramach projektu, 

 barier, na które napotykają uczestnicy projektu, 

 sposobu rekrutacji uczestników projektu, w tym kryteriów rekrutacji i 
kwestii zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 

Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów w zakresie zgodnym z kartą 
oceny, stanowiącą załącznik do Regulaminu konkursu.   

Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania kryterium i 
skierowania projektu do negocjacji we wskazanym w karcie oceny zakresie 
dotyczącym warunkowo dokonanej oceny. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Za 
spełnienie przedmiotowego kryterium można uzyskać: 

W projektach, które nie zawierają analizy ryzyka: max  25 pkt, przy 
czym przez spełnienie przedmiotowego kryterium należy rozumieć 
uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach danego kryterium tj. 
15 pkt 

W projektach, które zawierają analizę ryzyka: max  20 pkt, przy czym 
przez spełnienie przedmiotowego kryterium należy rozumieć 
uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach danego kryterium tj. 
12 pkt 

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na 
etapie oceny merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej. 

Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych składowych kryterium 
zawarte będą w Karcie oceny stanowiącej załącznik do Regulaminu 
konkursu. 
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2.  

Zgodność projektu z właściwym celem szczegółowym 
Priorytetu Inwestycyjnego RPO WiM 2014-2020 oraz 
adekwatność doboru i opisu wskaźników, źródeł oraz 
sposobu ich pomiaru. 

 

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność projektu z właściwym 
celem szczegółowym Priorytetu Inwestycyjnego RPO WiM 2014-2020 oraz 
adekwatność doboru i opisu wskaźników, źródeł oraz sposobu ich pomiaru, w 
tym: 

 wskazanie celu projektu, 

 dobór i opis wskaźników realizacji celów, (wskaźników rezultatu i 
produktu, w tym wskaźników programowych i specyficznych),  

 wskazanie źródeł i sposobów pomiaru wskaźników. 

Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów w zakresie zgodnym z kartą 
oceny, stanowiącą załącznik do Regulaminu konkursu. 

Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania kryterium i 
skierowania projektu do negocjacji we wskazanym w karcie oceny zakresie 
dotyczącym warunkowo dokonanej oceny. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Za 
spełnienie przedmiotowego kryterium można uzyskać: 

W projektach, które nie zawierają analizy ryzyka: max 15 pkt, przy 
czym przez spełnienie przedmiotowego kryterium należy rozumieć 
uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach danego kryterium tj. 9 
pkt 

W projektach, które zawierają analizę ryzyka: max  10 pkt, przy czym 
przez spełnienie przedmiotowego kryterium należy rozumieć 
uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach danego kryterium tj. 6 
pkt 

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na 
etapie oceny merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej. 

Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych składowych kryterium 
zawarte będą w Karcie oceny stanowiącej załącznik do Regulaminu 
konkursu. 

3. 

Trafność opisanej analizy ryzyka nieosiągnięcia założeń 
projektu. 

 

W ramach kryterium weryfikowana będzie trafność opisanej analizy ryzyka 
nieosiągnięcia założeń projektu (o ile dotyczy), w tym: 

 sytuacji, których wystąpienie utrudni lub uniemożliwi osiągnięcie wartości 
docelowej wskaźników rezultatu, 

 sposobu identyfikacji wystąpienia takich sytuacji (zajścia ryzyka), 

 działań, które zostaną podjęte, aby zapobiec wystąpieniu ryzyka i jakie 
będą mogły zostać podjęte, aby zminimalizować skutki wystąpienia ryzyka. 

Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów w zakresie zgodnym z kartą 
oceny, stanowiącą załącznik do Regulaminu konkursu.    

Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania kryterium i 
skierowania projektu do negocjacji we wskazanym w karcie oceny zakresie 
dotyczącym warunkowo dokonanej oceny. 

Kryterium podlega ocenie wówczas, gdy wymóg przedstawienia 
analizy ryzyka wskazano w Regulaminie konkursu. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Za 
spełnienie przedmiotowego kryterium można uzyskać max  10 pkt, 
przy czym przez spełnienie przedmiotowego kryterium należy 
rozumieć uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach danego 
kryterium tj. 6 pkt 

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na 
etapie oceny merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej. 

Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych składowych kryterium 
zawarte będą w Karcie oceny stanowiącej załącznik do Regulaminu 
konkursu. 

4. 
Spójność zadań przewidzianych do realizacji w ramach 
projektu oraz trafność doboru i opisu tych zadań. 

W ramach kryterium weryfikowana będzie spójność zadań przewidzianych do 
realizacji w ramach projektu oraz trafność doboru i opisu tych zadań, w tym: 

 szczegółowy opis i uzasadnienie potrzeby realizacji zadań oraz racjonalność 
harmonogramu realizacji projektu, 

 przyporządkowanie wskaźników realizacji do właściwego zadania, 

 uzasadnienie wyboru Partnerów do realizacji poszczególnych zadań (o ile 
dotyczy), 

 sposób, w jaki zostanie zachowana trwałość rezultatów projektu (o ile 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Za 
spełnienie przedmiotowego kryterium można uzyskać max  20 pkt, 
przy czym przez spełnienie przedmiotowego kryterium należy 
rozumieć uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach danego 
kryterium tj. 12 pkt 

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na 
etapie oceny merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej. 

Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych składowych kryterium 
zawarte będą w Karcie oceny stanowiącej załącznik do Regulaminu 
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dotyczy), 

 trafność doboru wskaźników (w tym ich wartości docelowej dla rozliczenia 
kwot ryczałtowych) i dokumentów potwierdzających ich wykonanie (o ile 
dotyczy). 

Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów w zakresie zgodnym z kartą 
oceny, stanowiącą załącznik do Regulaminu konkursu.    

Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania kryterium i 
skierowania projektu do negocjacji we wskazanym w karcie oceny zakresie 
dotyczącym warunkowo dokonanej oceny. 

konkursu. 

5. 

Adekwatność potencjału Wnioskodawcy i Partnerów (o 
ile dotyczy) oraz sposobu zarządzania projektem. 

 

W ramach kryterium weryfikowana będzie adekwatność potencjału 
Wnioskodawcy i Partnerów (o ile dotyczy) oraz sposobu zarządzania projektem, 
w tym opis: 

 potencjału finansowego, 

 posiadanego potencjału kadrowego oraz sposobu jego wykorzystania w 
ramach projektu, 

 posiadanego potencjału technicznego, w tym sprzętowego i warunków 
lokalowych, 

 kadry zewnętrznej zaangażowanej do realizacji projektu,  

 struktury zarządzania projektem. 

Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów w zakresie zgodnym z kartą 
oceny, stanowiącą załącznik do Regulaminu konkursu.    

Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania kryterium i 
skierowania projektu do negocjacji we wskazanym w karcie oceny zakresie 
dotyczącym warunkowo dokonanej oceny. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Za 
spełnienie przedmiotowego kryterium można uzyskać max  10 pkt, 
przy czym przez spełnienie przedmiotowego kryterium należy 
rozumieć uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach danego 
kryterium tj. 6 pkt 

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na 
etapie oceny merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej. 

Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych składowych kryterium 
zawarte będą w Karcie oceny stanowiącej załącznik do Regulaminu 
konkursu. 

6. 

Adekwatność doświadczenia Wnioskodawcy i Partnerów 
(o ile dotyczy) do zakresu realizacji projektu oraz ich 
potencjał społeczny. 

 

W ramach kryterium weryfikowana będzie: 

 adekwatność doświadczenia Wnioskodawcy i Partnerów (o ile dotyczy) do 
zakresu realizacji projektu, w tym w zakresie tematycznym, jakiego dot. 
projekt, na rzecz grupy docelowej, do której skierowany będzie projekt oraz 
na określonym terytorium, którego będzie dotyczyć realizacja projektu, 

 opis potencjału społecznego Wnioskodawcy i Partnerów (o ile dotyczy). 

Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów w zakresie zgodnym z kartą 
oceny, stanowiącą załącznik do Regulaminu konkursu.    

Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania kryterium i 
skierowania projektu do negocjacji we wskazanym w karcie oceny zakresie 
dotyczącym warunkowo dokonanej oceny. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Za 
spełnienie przedmiotowego kryterium można uzyskać max  10 pkt, 
przy czym przez spełnienie przedmiotowego kryterium należy 
rozumieć uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach danego 
kryterium tj. 6 pkt 

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na 
etapie oceny merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej. 

Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych składowych kryterium 
zawarte będą w Karcie oceny stanowiącej załącznik do Regulaminu 
konkursu. 
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Kryteria merytoryczne – SPECYFICZNE OBLIGATORYJNE 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 
Ocena 

(Tak / Nie lub pkt.) 

1.  
Projektodawca składa wniosek o dofinansowanie 
projektu obejmujący swym zasięgiem całe 
województwo warmińsko-mazurskie. 

Dofinansowanie w ramach konkursu  uzyska jeden projekt.  

Realizacja projektu na terenie całego województwa  pozwoli 
Wnioskodawcy na racjonalne zaplanowanie wsparcia, co przełoży 
się na osiągnięcie założonych celów i wskaźników w ramach 
projektu. 

Wnioskodawca zapewnia, iż działaniami w ramach projektu 
zostaną objęte wszystkie powiaty województwa warmińsko – 
mazurskiego. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości 
logicznych „tak” albo „nie”.  

Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania 
kryterium, o ile w Regulaminie konkursu nie wskazano inaczej.  

Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany do negocjacji w 
zakresie dotyczącym warunkowo dokonanej oceny.  

Spełnienie kryterium jest obligatoryjne, co oznacza,  
że jego niespełnienie skutkuje nieprzyznaniem 
dofinansowania. Kryterium ma charakter 
zerojedynkowy i nie jest stopniowalne. 

TAK/NIE 

7. Prawidłowość budżetu projektu. 

W ramach kryterium weryfikowana będzie prawidłowość budżetu projektu, w 
tym: 

 racjonalność i efektywność wydatków projektu (rozumiana jako relacja 
nakład/rezultat oraz rynkowość kosztów) oraz kwalifikowalność wydatków, 

 niezbędność wydatków do realizacji projektu i osiągania jego celów, 

 poprawność uzasadnień kosztów (o ile dotyczy). 

 techniczna poprawność wypełnienia budżetu projektu. 

Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów w zakresie zgodnym z kartą 
oceny, stanowiącą załącznik do Regulaminu konkursu.    

Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania kryterium i 
skierowania projektu do negocjacji we wskazanym w karcie oceny zakresie 
dotyczącym warunkowo dokonanej oceny. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Za 
spełnienie przedmiotowego kryterium można uzyskać max  20 pkt, 
przy czym przez spełnienie przedmiotowego kryterium należy 
rozumieć uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach danego 
kryterium tj. 12 pkt 

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na 
etapie oceny merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej. 

Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych składowych kryterium 
zawarte będą w Karcie oceny stanowiącej załącznik do Regulaminu 
konkursu. 
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Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi w oparciu o zapisy treści 
wniosku na etapie oceny merytorycznej. 

2.  
Projekt skierowany jest w co najmniej 50% do 
osób zamieszkałych na obszarach „białych plam” 
w zakresie profilaktyki raka jelita grubego. 

Osoby zamieszkałe na obszarach „białych plam” w zakresie 
profilaktyki raka jelita grubego z terenu województwa warmińsko-
mazurskiego (zgodnie ze wskazaniem Centrum Onkologii – 
Instytut im. Marii Curie Skłodowskiej) stanowić będą 50 % 
odbiorców projektu. 

Wykaz „białych plam” w zakresie profilaktyki raka jelita grubego z 
terenu województwa warmińsko-mazurskiego: 

a) Powiat Bartoszycki, 
b) Powiat Działdowski, 
c) Powiat Ełcki, 
d) Powiat Giżycki, 
e) Powiat Gołdapski 
f) Powiat Iławski, 
g) Powiat Kętrzyński, 
h) Powiat Lidzbarski, 
i) Powiat Mrągowski, 
j) Powiat Nidzicki, 
k) Powiat Nowomiejski, 
l) Powiat Olecki, 
m) Powiat Ostródzki, 
n) Powiat Piski, 
o) Powiat Szczycieński, 
p) Powiat Węgorzewski. 

Koncentracja działań informacyjno-edukacyjnych na obszarach 
„białych plam”  w znacznym stopniu przyczyni się do wzrostu 
świadomości odbiorców projektu z zakresu profilaktyki raka jelita 
grubego, a także do wzrostu zgłaszalności na badania 
kolonoskopowe. 

Wzrost świadomości odbiorców projektu, a także wzrost 
zgłaszalności na badania kolonoskopowe w dużym stopniu 
zmniejszy zachorowalność na raka jelita grubego wśród osób 
objętych projektem. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości 
logicznych „tak” albo „nie”.  

Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania 
kryterium, o ile w Regulaminie konkursu nie wskazano inaczej.  

Spełnienie kryterium jest obligatoryjne, co oznacza,  
że jego niespełnienie skutkuje nieprzyznaniem 
dofinansowania. Kryterium ma charakter 
zerojedynkowy i nie jest stopniowalne. 

TAK/NIE 
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Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany do negocjacji w 
zakresie dotyczącym warunkowo dokonanej oceny.  

Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi w oparciu o zapisy treści 
wniosku na etapie oceny merytorycznej. 

3.  
Projekt będzie realizowany zgodnie z 
założeniami zawartymi w Programie profilaktyki 
raka jelita grubego.   

Wnioskodawca zobowiązany jest do realizacji projektu zgodnie z 
warunkami zawartymi w aktualnie obowiązujących wymogach 
dotyczących realizacji Programu profilaktyki raka jelita grubego 
(wskazanych przez Ministerstwo Zdrowia).  

Aktualne wymogi dotyczące realizacji Programu profilaktyki raka 
jelita grubego będą stanowić załącznik do regulaminu konkursu.  

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości 
logicznych „tak” albo „nie”.  

Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania 
kryterium, o ile w Regulaminie konkursu nie wskazano inaczej.  

Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany do negocjacji w 
zakresie dotyczącym warunkowo dokonanej oceny.  

Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi w oparciu o zapisy treści 
wniosku na etapie oceny merytorycznej. 

Spełnienie kryterium jest obligatoryjne, co oznacza,  
że jego niespełnienie skutkuje nieprzyznaniem 
dofinansowania. Kryterium ma charakter 
zerojedynkowy i nie jest stopniowalne. 

TAK/NIE 

4.  
Grupę docelową w projekcie stanowią osoby w 
wieku aktywności zawodowej, będące w grupie 
podwyższonego ryzyka. 

Grupę docelową w projekcie stanowią osoby w wieku aktywności 
zawodowej będące w grupie podwyższonego ryzyka, tj. osoby: 

• w wieku 50-64 lat bez objawów raka jelita grubego, 

• w wieku 40 -49 lat bez objawów raka jelita grubego, które miały 
w rodzinie przynajmniej jednego krewnego pierwszego stopnia 
(rodzice, rodzeństwo, dzieci) z rakiem jelita grubego, 

• osoby w wieku 25 - 49 lat pochodzące z rodziny HNPCC lub FAP. 
W tym przypadku konieczne jest skierowanie z Poradni 
Genetycznej.  

Grupa docelowa zostanie objęta badaniami skrinningowymi 
(przesiewowymi) w celu wczesnego wykrycia choroby. Do badania 
nie kwalifikują się osoby, które uczestniczyły w badaniu w ciągu 
ostatnich 10 lat. 

Wskazany wybór grupy docelowej przyczyni się do zmniejszenia 
zachorowalności na raka jelita grubego wśród osób objętych 
projektem. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości 
logicznych „tak” albo „nie”.  

Spełnienie kryterium jest obligatoryjne, co oznacza,  
że jego niespełnienie skutkuje nieprzyznaniem 
dofinansowania. Kryterium ma charakter 
zerojedynkowy i nie jest stopniowalne. 

TAK/NIE 
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Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania 
kryterium, o ile w Regulaminie konkursu nie wskazano inaczej.  

Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany do negocjacji w 
zakresie dotyczącym warunkowo dokonanej oceny. 

Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi w oparciu o zapisy treści 
wniosku na etapie oceny merytorycznej. 

5.  

Działania informacyjno- edukacyjne oraz 
edukacja prozdrowotna w ramach Programu 
profilaktyki raka jelita grubego odbywa się przy 
współpracy z podstawową opieką zdrowotną 
i/lub w partnerstwie z co najmniej jedną 
placówką POZ. 

Realizacja działań informacyjno-edukacyjnych oraz dotyczących 
edukacji prozdrowotnej  przy współpracy z podmiotami 
podstawowej opieki zdrowotnej oznacza, iż zadania z zakresu 
profilaktyki mogą być wykonywane przez NZOZ, SPZOZ, 
Indywidualną Praktykę Lekarską lub Pielęgniarską, Grupową 
Praktykę Lekarską lub Pielęgniarską, posiadające podpisany 
kontrakt z płatnikiem. Wdrażanie programu z udziałem POZ 
umożliwia każdej osobie bezpośredni dostęp do informacji o 
projekcie i działaniach w nim podejmowanych. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości 
logicznych „tak” albo „nie”.  

Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania 
kryterium, o ile w Regulaminie konkursu nie wskazano inaczej.  

Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany do negocjacji w 
zakresie dotyczącym warunkowo dokonanej oceny. 

Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi w oparciu o zapisy treści 
wniosku na etapie oceny merytorycznej. 

Na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie weryfikacja 
nastąpi na podstawie dostarczonego załącznika w postaci kopii 
umowy potwierdzającej, iż Wnioskodawca/Partner lub podmiot, z 
którym współpracują jest podmiotem leczniczym posiadającym 
kontrakt z Płatnikiem na realizację Programu profilaktyki raka 
jelita grubego.  

Spełnienie kryterium jest obligatoryjne, co oznacza, 
że jego niespełnienie skutkuje nieprzyznaniem 
dofinansowania. Kryterium ma charakter 
zerojedynkowy i nie jest stopniowalne. 

 

 

TAK/NIE 

6.  

Wnioskodawca lub co najmniej jeden z 
partnerów w projekcie posiada co najmniej 24 
miesięczne doświadczenie w obszarze edukacji 
prozdrowotnej i/lub badań profilaktycznych na 
obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. 

Co najmniej dwuletnie doświadczenie zapewni prawidłową 
realizację projektu. 

Posiadanie takiego doświadczenia przez wnioskodawcę lub co 
najmniej jednego z partnerów w projekcie wymagane jest ze 
względu na możliwość zagwarantowania efektywnego, celowego i 
gospodarnego wykorzystania środków przeznaczonych na 
wdrażanie Programu profilaktycznego raka jelita grubego. 

Przy weryfikacji posiadanego doświadczenia przyjmuje się 
możliwość sumowania okresów  zrealizowanych  działań, 

Spełnienie kryterium jest obligatoryjne, co oznacza,  
że jego niespełnienie skutkuje nieprzyznaniem 
dofinansowania. Kryterium ma charakter 
zerojedynkowy i nie jest stopniowalne. 

TAK/NIE 
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liczonych w pełnych miesiącach. 

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisu wniosku, w którym 
należy zawrzeć stosowną informację. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości 
logicznych „tak” albo „nie”. 

Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania 
kryterium, o ile w Regulaminie konkursu nie wskazano inaczej. 

Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany do negocjacji w 
zakresie dotyczącym warunkowo dokonanej oceny. 

Ponadto na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie 
weryfikacja nastąpi  na podstawie dostarczonego załącznika w 
postaci dokumentu potwierdzającego cele działalności:  
1. dla podmiotów leczniczych wpis do Rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą   
2. dla pozostałych podmiotów m.in. Statut, KRS, wpis do ewidencji 
działalności gospodarczej i dostarczonego załącznika w postaci 
referencji, zaświadczeń potwierdzających posiadane 
doświadczenie.  

7.  

Wnioskodawca/ partner posiada lub zapewnia 
udział podmiotu posiadającego umowę z 
Ministerstwem Zdrowia na realizację badań 
kolonoskopowych w ramach programu 
profilaktyki raka jelita grubego i/lub kontrakt z 
Płatnikiem na realizację badań 
kolonoskopowych. 

Posiadanie umowy z Ministerstwem Zdrowia na realizację badań 
kolonoskopowych w ramach programu profilaktyki raka jelita 
grubego i/lub kontraktu z Płatnikiem na realizację badań 
kolonoskopowych zapewni wysokie standardy wykonania badań 
osobom objętym projektem. 

Wnioskodawca posiada umowę z Ministerstwem Zdrowia i/lub 
kontraktu z płatnikiem, a w przypadku braku umowy/kontraktu 
ma obowiązek zapewnienia udziału w działaniach projektowych 
podmiotu leczniczego, który posiada umowę z Ministerstwem 
Zdrowia na realizację badań kolonoskopowych w ramach 
programu profilaktyki raka jelita grubego (podmiot ten wykazany 
jest na liście Ministerstwa Zdrowia jako realizator Programu w 
systemie oportunistycznym/zapraszanym dla województwa 
warmińsko-mazurskiego) i/lub kontrakt z Płatnikiem na realizację 
badań kolonoskopowych. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości 
logicznych „tak” albo „nie”. 

Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania 
kryterium, o ile w Regulaminie konkursu nie wskazano inaczej. 

Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany do negocjacji w 
zakresie dotyczącym warunkowo dokonanej oceny. 

Spełnienie kryterium jest obligatoryjne, co oznacza,  
że jego niespełnienie skutkuje nieprzyznaniem 
dofinansowania. Kryterium ma charakter 
zerojedynkowy i nie jest stopniowalne 

TAK/NIE 
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Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi w oparciu o zapisy treści 
wniosku na etapie oceny merytorycznej.  

Na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie weryfikacja 
nastąpi na podstawie dostarczonego załącznika w postaci kopii 
umowy potwierdzającej, iż Wnioskodawca/Partner lub podmiot, z 
którym współpracują posiada kontrakt z Płatnikiem na realizację 
Programu profilaktyki raka jelita grubego.  

8.  Okres realizacji projektu wynosi do 36 miesięcy. 

Wskazanie maksymalnego okresu realizacji projektu  pozwoli 
Wnioskodawcy/ partnerowi na racjonalne zaplanowanie wsparcia, 
co przełoży się na osiągnięcie założonych celów i wskaźników w 
ramach projektu. 

Okres realizacji projektu rozpocznie się wraz z dniem wskazanym 
we wniosku o dofinasowanie projektu. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości 
logicznych „tak” albo „nie”. 

Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania 
kryterium, o ile w Regulaminie konkursu nie wskazano inaczej. 

Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany do negocjacji w 
zakresie dotyczącym warunkowo dokonanej oceny. 

Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi w oparciu o zapisy treści 
wniosku na etapie oceny merytorycznej. 

Spełnienie kryterium jest obligatoryjne, co oznacza,  
że jego niespełnienie skutkuje nieprzyznaniem 
dofinansowania. Kryterium ma charakter 
zerojedynkowy i nie jest stopniowalne. 

 

 

 

TAK/NIE 

 

Kryteria merytoryczne – SPECYFICZNE FAKULTATYWNE 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 
Ocena 

(Tak / Nie lub pkt.) 

1.  

Projekt przewiduje partnerstwo pomiędzy 
podmiotem wykonującym działalność leczniczą z 
co najmniej jedną organizacją pozarządową, 
posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w 
obszarze edukacji prozdrowotnej z zakresu 
chorób nowotworowych i/lub działań 
profilaktycznych z zakresu chorób 
nowotworowych.   

Współdziałanie partnerskie podmiotów wykonujących działalność 
leczniczą z organizacją pozarządową, posiadającą minimum 2-
letnie doświadczenie w obszarze edukacji prozdrowotnej z 
zakresu chorób nowotworowych i/lub działań profilaktycznych z 
zakresu chorób nowotworowych zagwarantuje upowszechnienie 
projektu oraz zwiększy świadomość społeczeństwa województwa 
warmińsko-mazurskiego o konieczności wykonania kolonoskopii. 

Przy weryfikacji posiadanego doświadczenia przyjmuje się 
możliwość sumowania okresów  zrealizowanych  działań, 

Kryterium punktowe. 

Spełnienie kryterium nie jest obowiązkowe. Punkty 
mają charakter premiowy a ich uzyskanie zwiększa 
ogólną liczbę punktów przyznanych dla projektu a 
tym samym może prowadzić do uplasowania 
projektu na wyższym miejscu w liście rankingowej. 
Punty za kryteria merytoryczne specyficzne są 
przyznawane wyłącznie w przypadku uzyskania 

0/15 
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liczonych w pełnych miesiącach.  

Doświadczenie Wnioskodawcy lub partnera liczone będzie na 
dzień ogłoszenia konkursu  

Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi na etapie oceny 
merytorycznej w oparciu o zapisy treści wniosku. Na etapie 
podpisywania umowy o dofinansowanie weryfikacja nastąpi na 
podstawie dostarczonego załącznika w postaci podpisanej umowy 
o partnerstwie lub porozumienia, a także na podstawie 
dostarczonego załącznika w postaci dokumentu potwierdzającego 
cele działalności m.in. statut, KRS, wpis do ewidencji działalności 
gospodarczej, jak i  dostarczonych referencji, zaświadczeń 
potwierdzających posiadane doświadczenie.  

minimum 60 punktów za kryteria merytoryczne.  

W przypadku spełnienia kryterium projekt uzyska 
maksymalną liczbę punktów. W przeciwnym 
przypadku projekt uzyska 0 punktów 

2.  

Projekt skierowany jest w powyżej 50% do osób 
zamieszkałych na obszarach „białych plam” w 
zakresie profilaktyki raka jelita grubego. 

Wykaz „białych plam” w zakresie profilaktyki raka jelita grubego z 
terenu województwa warmińsko-mazurskiego (zgodnie ze 
wskazaniem Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Curie 
Skłodowskiej): 

a) Powiat Bartoszycki, 
b) Powiat Działdowski, 
c) Powiat Ełcki, 
d) Powiat Giżycki, 
e) Powiat Gołdapski 
f) Powiat Iławski, 
g) Powiat Kętrzyński, 
h) Powiat Lidzbarski, 
i) Powiat Mrągowski, 
j) Powiat Nidzicki, 
k) Powiat Nowomiejski, 
l) Powiat Olecki, 
m) Powiat Ostródzki, 
n) Powiat Piski, 
o) Powiat Szczycieński, 
p) Powiat Węgorzewski. 

Wzrost udziału w projekcie osób zamieszkałych na obszarach 
„białych plam” o 5% lub więcej w dużym stopniu zmniejszy 
zachorowalność na raka jelita grubego wśród uczestników 
projektu. 

Znaczna koncentracja działań profilaktycznych na obszarach 
„białych plam” przyczyni się w dużym stopniu do zwiększenia 
świadomości społeczeństwa lokalnego w zakresie profilaktyki raka 
jelita grubego. 

Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi na etapie oceny 

Kryterium punktowe. 

Spełnienie kryterium nie jest obowiązkowe. Punkty 
mają charakter premiowy a ich uzyskanie zwiększa 
ogólną liczbę punktów przyznanych dla projektu a 
tym samym może prowadzić do uplasowania 
projektu na wyższym miejscu w liście rankingowej. 
Punkty za kryteria merytoryczne specyficzne są 
przyznawane wyłącznie w przypadku uzyskania 
minimum 60 punktów za kryteria merytoryczne.  

W przypadku spełnienia kryterium projekt uzyska 
maksymalną liczbę punktów. W przeciwnym 
przypadku projekt uzyska 0 punktów. 

Punktacja za spełnienie kryterium 
jest następująca: 

W przypadku wzrostu % udziału 
w projekcie osób zamieszkałych 

na obszarach „białych plam”  
punktacja jest następująca: 

- powyżej 50% - 10 pkt.  

- powyżej 55% - 20 pkt.  

- powyżej 60% - 30 pkt. 

 - powyżej 65% - 40  pkt. 
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merytorycznej w oparciu o zapisy treści wniosku. 

3.  

Projekt zakłada wykonywanie badania 
kolonoskopowego jako dodatkowego 
świadczenia w pakiecie badań okresowych 
pracowników. 

Badanie kolonoskopii w pakiecie badań okresowych pracowników 
stanowić będzie  działanie zmierzające do zmniejszenia barier w 
dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Programu 
profilaktyki raka jelita grubego.  
Wykonanie badania kolonoskopowego wymaga zgody 
pracownika. 
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi na etapie oceny 
merytorycznej w oparciu o zapisy treści wniosku.   

Na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie weryfikacja 
nastąpi na podstawie dostarczonego załącznika w postaci wypisu z 
Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 
potwierdzającego,  
iż Wnioskodawca/Partner lub podmiot, z którym współpracują jest 
podmiotem leczniczym wykonującym badania z zakresu medycyny 
pracy.   

Kryterium punktowe. 

Spełnienie kryterium nie jest obowiązkowe. Punkty 
mają charakter premiowy a ich uzyskanie zwiększa 
ogólną liczbę punktów przyznanych dla projektu a 
tym samym może prowadzić do uplasowania 
projektu na wyższym miejscu w liście rankingowej. 
Punty za kryteria merytoryczne specyficzne są 
przyznawane wyłącznie w przypadku uzyskania 
minimum 60 punktów za kryteria merytoryczne.  

W przypadku spełnienia kryterium projekt uzyska 
maksymalną liczbę punktów. W przeciwnym 
przypadku projekt uzyska 0 punktów. 

0/10 

4. 
Projekt zakłada realizację działań 
profilaktycznych w godzinach popołudniowych i 
wieczornych oraz w soboty. 

Działanie to przyczyni się do zmniejszenia barier w dostępie do 
świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programu profilaktyki raka 
jelita grubego. 

Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi na etapie oceny 
merytorycznej w oparciu o zapisy treści wniosku. 

Kryterium punktowe. 

Spełnienie kryterium nie jest obowiązkowe. Punkty 
mają charakter premiowy a ich uzyskanie zwiększa 
ogólną liczbę punktów przyznanych dla projektu a 
tym samym może prowadzić do uplasowania 
projektu na wyższym miejscu w liście rankingowej. 
Punkty za kryteria merytoryczne specyficzne są 
przyznawane wyłącznie w przypadku uzyskania 
minimum 60 punktów za kryteria merytoryczne.  

W przypadku spełnienia kryterium projekt uzyska 
maksymalną liczbę punktów. W przeciwnym 
przypadku projekt uzyska 0 punktów.  

0/10 

5. 

Projekt stanowi uzupełnienie działań 
realizowanych w ramach: 

 projektów z zakresu rynku pracy (CT 8 - 
Promowanie trwałego i wysokiej jakości 
zatrudnienia oraz wsparcie mobilności 
pracowników) lub 

 projektów z zakresu edukacji (CT 10 - 
Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz 
szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania 

Uzyskanie komplementarności pomiędzy działaniami ww. celów 
tematycznych, lub finansowanych z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego lub finansowanych ze środków krajowych 
realizowanych na szczeblu regionalnym zapewni wysoką jakość 
polityki społecznej na lokalnym rynku pracy. Wzajemne 
uzupełnianie się działań projektowych skierowanych do osób 
aktywnych zawodowo ze szczególnym uwzględnieniem osób 
powyżej 50 r. ż. zapewni zmaksymalizowanie ich skuteczności. 
Działania realizowane w ramach CT 8 (promowanie trwałego i 
wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności 

Kryterium punktowe. 

Spełnienie kryterium nie jest obowiązkowe. Punkty 
mają charakter premiowy a ich uzyskanie zwiększa 
ogólną liczbę punktów przyznanych dla projektu a 
tym samym może prowadzić do uplasowania 
projektu na wyższym miejscu w liście rankingowej. 
Punkty za kryteria merytoryczne specyficzne są 
przyznawane wyłącznie w przypadku uzyskania 
minimum 60 punktów za kryteria merytoryczne.  

Punktacja za spełnienie kryterium 
jest następująca:                          

1. Projekt jest komplementarny 
do 1 projektu/ działania –      5 

pkt.; 

2. projekt jest komplementarny 
do 2 projektów/działań –     10 

pkt., 
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umiejętności i uczenia się przez całe życie) 
lub 

 projektów z zakresu włączenia społecznego 
(CT 9 - Promowanie włączenia społecznego, 
walka z ubóstwem i wszelką 
dyskryminacją),  lub 

 Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego lub 

 środków krajowych. 

Powyższe działania zrealizowane bądź 
realizowane są na terenie województwa 
warmińsko-mazurskiego. 

pracowników) powinny zatem wpisywać się w przemyślaną i 
logiczną ścieżkę wsparcia uczestniczek/ków projektów 
zrealizowanych lub realizowanych w ramach CT 9  lub CT 10. 

Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi na etapie oceny 
merytorycznej w oparciu o zapisy treści wniosku. 

W przypadku spełnienia kryterium projekt uzyska 
maksymalną liczbę punktów. W przeciwnym 
przypadku projekt uzyska 0 punktów. 

3. projekt jest komplementarny 
do 3 oraz więcej 

projektów/działań          – 15 pkt. 

Definicja kryterium (tj. przede wszystkim informacja o zasadach jego oceny oraz, gdzie może mieć to zastosowanie, metodach jego pomiaru); 
Opis  znaczenia kryterium (np. informacja o tym czy spełnienie danego kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania, czy spełnienie danego kryterium jest stopniowalne, jaka wagę w ostatecznej ocenie ma 
ocena danego kryterium); 
Ocena –  określenie możliwych sposobów oceny – np.  tak/nie/nie dotyczy, 0/1, max 5 pkt, itp. 

c) dodaje się pkt. 3.9, ppkt. 3.9.3 – wymogi formalne oraz kryteria wyboru projektów dla Działania 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się (dla typu projektu: Realizacja 

programów profilaktycznych opracowanych na szczeblu krajowym pod nadzorem Ministerstwa Zdrowia w zakresie raka piersi, w tym działania zwiększające 

zgłaszalność na badania profilaktyczne) – w brzmieniu: 

WYMOGI FORMALNE WYBORU PROJEKTÓW 

KONKURSOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020 

  Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy wdrożeniowej „w razie stwierdzenia we wniosku o dofinansowanie projektu braków formalnych lub oczywistych omyłek pisarskich właściwa instytucja wzywa Wnioskodawcę do 
uzupełnienia wniosku lub poprawienia w nim oczywistej omyłki w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 7 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia” (tryb konkursowy). 

Lp. Nazwa wymogu Definicja wymogu 
Opis znaczenia 

wymogu 

1.  Wniosek złożono w wersji papierowej. 

W ramach wymogu weryfikowane będzie złożenie wersji papierowej 
wniosku, stanowiącej wydruk z lokalnego systemu informatycznego. 

Ocena spełnienia wymogu polega na przypisaniu mu wartości logicznej 
„tak” albo „nie”. 

W przypadku niespełnienia wymogu, Wnioskodawca zostanie wezwany do 
poprawienia / uzupełnienia dokumentów w terminie nie krótszym niż 7 
dni. Jeśli Wnioskodawca nie dotrzyma tego terminu lub ponowna 
weryfikacja wniosku od strony poprawności przedłożonej dokumentacji 
pod względem formalnym wykaże, że wskazane uchybienia nie zostały 
usunięte lub wniosek uzupełniono o inne/dodatkowe elementy, nie jest 
on dalej rozpatrywany. 
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2.  

Wersja elektroniczna wniosku jest zgodna z wersją 
papierową (sumy kontrolne wersji papierowej 
i elektronicznej są tożsame) oraz wydruk zawiera 
wszystkie strony o sumie kontrolnej zgodnej z wersją 
elektroniczną.  

W ramach wymogu weryfikowana będzie spójność sum kontrolnych wersji 
elektronicznej i papierowej wniosku oraz kompletność stron wersji 
papierowej wniosku o sumie kontrolnej zgodnej z wersją elektroniczną. 
W przypadku zidentyfikowania niezgodności sumy kontrolnej pomiędzy 
wersją elektroniczną a wersją papierową wniosku, uzupełnieniu podlega 
jedynie wersja papierowa wniosku. 

Ocena spełnienia wymogu polega na przypisaniu mu wartości logicznej 
„tak” albo „nie”. 

W przypadku niespełnienia wymogu, Wnioskodawca zostanie wezwany do 
poprawienia / uzupełnienia dokumentów w terminie nie krótszym niż 7 
dni. Jeśli Wnioskodawca nie dotrzyma tego terminu lub ponowna 
weryfikacja wniosku od strony poprawności przedłożonej dokumentacji 
pod względem formalnym wykaże, że wskazane uchybienia nie zostały 
usunięte lub wniosek uzupełniono o inne/dodatkowe elementy, nie jest 
on dalej rozpatrywany. 

3.  

Wniosek w wersji papierowej został opatrzony 
podpisami i pieczęciami osoby uprawnionej/osób 
uprawnionych do podejmowania wiążących decyzji 
w imieniu Wnioskodawcy i Partnerów (o ile dotyczy). 

W ramach wymogu weryfikowane będzie opatrzenie wersji papierowej 
podpisami i pieczęciami osoby uprawnionej/osób uprawnionych do 
podejmowania wiążących decyzji (zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie) 
w imieniu Wnioskodawcy i Partnerów. 

Przez złożenie podpisu należy rozumieć opatrzenie wniosku o 
dofinansowanie podpisem czytelnym (z imienia i nazwiska) bądź złożenie 
podpisu nieczytelnego (parafy) wraz z pieczęcią imienną. 

Ocena spełnienia wymogu polega na przypisaniu mu wartości logicznej 
„tak” albo „nie”. 

W przypadku niespełnienia wymogu, Wnioskodawca zostanie wezwany do 
poprawienia / uzupełnienia dokumentów w terminie nie krótszym niż 7 
dni. Jeśli Wnioskodawca nie dotrzyma tego terminu lub ponowna 
weryfikacja wniosku od strony poprawności przedłożonej dokumentacji 
pod względem formalnym wykaże, że wskazane uchybienia nie zostały 
usunięte lub wniosek uzupełniono o inne/dodatkowe elementy, nie jest 
on dalej rozpatrywany. 

4.  
Wraz z wnioskiem złożono wszystkie wymagane 
załączniki, zgodnie z Regulaminem konkursu 
(o ile dotyczy). 

W ramach wymogu weryfikowane będzie, czy do wniosku dołączone zostały 
wszystkie wymagane załączniki określone w Regulaminie konkursu 
(o ile dotyczy). 

Ocena spełnienia wymogu polega na przypisaniu mu wartości logicznej 
„tak”, „nie” albo stwierdzeniu, że wymóg „nie dotyczy” danego projektu. 

W przypadku niespełnienia wymogu, Wnioskodawca zostanie wezwany do 
poprawienia / uzupełnienia dokumentów w terminie nie krótszym niż 7 
dni. Jeśli Wnioskodawca nie dotrzyma tego terminu lub ponowna 
weryfikacja wniosku od strony poprawności przedłożonej dokumentacji 
pod względem formalnym wykaże, że wskazane uchybienia nie zostały 
usunięte lub wniosek uzupełniono o inne/dodatkowe elementy, nie jest 
on dalej rozpatrywany. 

5.  

Wniosek nie zawiera innych braków formalnych lub 
oczywistych omyłek, których uzupełnienie lub poprawa 
prowadziłaby do istotnej modyfikacji wniosku o 
dofinansowanie.   

W ramach wymogu weryfikowane będzie, czy wniosek  nie zawiera innych 
braków formalnych lub oczywistych omyłek, których uzupełnienie lub 
poprawa prowadziłaby do istotnej modyfikacji wniosku o dofinansowanie, 
zgodnie z art. 43 ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014-2020, a które nie zostały ujęte w wymogach 1-4.  

Ocena spełnienia wymogu polega na przypisaniu mu wartości logicznej 
„tak” lub „nie”. 

W przypadku niespełnienia wymogu, Wnioskodawca zostanie wezwany do 
poprawienia / uzupełnienia dokumentów w terminie nie krótszym niż 7 
dni. Jeśli Wnioskodawca nie dotrzyma tego terminu lub ponowna 
weryfikacja wniosku od strony poprawności przedłożonej dokumentacji 
pod względem formalnym wykaże, że wskazane uchybienia nie zostały 
usunięte lub wniosek uzupełniono o inne/dodatkowe elementy, nie jest 
on dalej rozpatrywany. 
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2927Powyższa kwota jest przeliczana na PLN z wykorzystaniem miesięcznego obrachunkowego kursu wymiany stosowanego przez Komisję Europejską, aktualnego na dzień ogłoszenia konkursu 
w przypadku projektów konkursowych albo na dzień wystosowania wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w przypadku projektów pozakonkursowych. 
Kurs jest publikowany na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm 

3028 Zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności 
i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE z 20.12.2013, str. 320 L 347, z późn. zm.). 

KRYTERIA FORMALNE WYBORU PROJEKTÓW  

Kryteria mają zastosowanie do wszystkich projektów wybieranych w trybie konkursowym w ramach RPO WiM 2014-2020 

Lp. Nazwa kryterium Definicja  kryterium 
Opis znaczenia 

kryterium 

1. 

Wnioskodawca zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi 
Priorytetowych RPO WiM 2014-2020 jest podmiotem 
uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie 
w ramach właściwego Działania/Poddziałania RPO WiM 
2014-2020. 

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność Wnioskodawcy z 
typem beneficjentów wskazanym w Szczegółowym Opisie Osi 
Priorytetowych RPO WiM 2014-2020. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznej 
„tak” albo „nie”. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. 
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie 
oceny formalnej albo oceny formalno-merytorycznej. 

 

2. 
Wnioskodawca składa dopuszczalną w Regulaminie 
konkursu liczbę wniosków o dofinansowanie projektu 
(o ile dotyczy). 

Kryterium dotyczy wniosków o różnej sumie kontrolnej. W ramach 
kryterium weryfikuje się liczbę prawidłowo złożonych przez Wnioskodawcę 
wniosków o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu. Po 
przekroczeniu dopuszczalnej liczby wniosków, kolejne wnioski zostaną 
pozostawione bez rozpatrzenia. Decyduje kolejność wpływu wersji 
elektronicznej w lokalnym systemie informatycznym. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznej 
„tak”, „nie” albo stwierdzeniu, że kryterium „nie dotyczy” danego projektu. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. 
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie 
oceny formalnej albo oceny formalno-merytorycznej. 

 

3. 

Wydatki w projekcie o wartości nieprzekraczającej 
wyrażonej w PLN równowartości kwoty 100 000 EUR2927 
wkładu publicznego3028 są rozliczane uproszczonymi 
metodami, o których mowa w Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

W ramach kryterium weryfikowane będzie zastosowanie w projekcie o 
wartości nieprzekraczającej wyrażonej w PLN równowartości kwoty 
100 000 EUR wkładu publicznego uproszczonych metod rozliczania 
wydatków. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznej 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. 
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie 
oceny formalnej albo oceny formalno-merytorycznej. 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm
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„tak”, „nie” albo stwierdzeniu, że kryterium „nie dotyczy” danego projektu. 

4. 

Wnioskodawca i Partnerzy (o ile dotyczy) nie podlega/ją 
wykluczeniu z  możliwości ubiegania się 
o dofinansowanie ze środków UE na podstawie 
odrębnych przepisów. 

W ramach kryterium weryfikowane będzie czy Wnioskodawca oraz 
Partnerzy (o ile dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z możliwości 
otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w: 

 art. 207 ust. 4 i ust.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych; 

 art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 
wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; 

 art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o 
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 
groźbą kary. 

Kryterium weryfikowane na podstawie Oświadczenia Wnioskodawcy 
i Partnerów (o ile dotyczy). 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznej 
„tak” albo „nie”. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. 
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie 
oceny formalnej albo oceny formalno-merytorycznej. 

 

5. 

W przypadku projektu partnerskiego wniosek spełnia 
wymogi dotyczące utworzenia partnerstwa, o których 
mowa w art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 
realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie 2014-2020. 

W ramach kryterium weryfikowane będzie spełnienie przez Wnioskodawcę 
wymogów w zakresie utworzenia partnerstwa zgodnie z art. 33 ustawy 
wdrożeniowej. 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie Oświadczenia 
Wnioskodawcy. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznej 
„tak”, „nie” albo stwierdzeniu, że kryterium „nie dotyczy” danego projektu. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. 
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie 
oceny formalnej albo oceny formalno-merytorycznej. 

6. 
Okres realizacji projektu zawiera się w przedziale 1 
stycznia 2014 – 31 grudnia 2023 roku. 

W ramach kryterium weryfikowane będzie czy w polu wniosku dotyczącym 
okresu realizacji projektu wpisano właściwy okres realizacji projektu. 
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznej 
„tak” albo „nie”. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. 
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie 
oceny formalnej albo oceny formalno-merytorycznej. 
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7. 
Wniosek oraz załączniki (o ile dotyczy) wypełniono w 
języku polskim. 

W ramach kryterium weryfikowane będzie czy wniosek oraz załączniki (o 
ile dotyczy) wypełnione są w języku polskim. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznej 
„tak” albo „nie”. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. 
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie 
oceny formalnej albo oceny formalno-merytorycznej. 

KRYTERIA MERYTORYCZNE WYBORU PROJEKTÓW  

Kryteria mają zastosowanie do wszystkich projektów wybieranych w trybie konkursowym w ramach RPO WiM 2014-2020 

Kryteria zerojedynkowe 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1.  

Zgodność wniosku z zapisami właściwej Osi Priorytetowej 
RPO WiM 2014-2020 i SZOOP RPO WiM 2014-2020 w 
zakresie: typu projektu, wyboru grupy docelowej, 
minimalnej i maksymalnej wartości projektu oraz limitów 
i ograniczeń w realizacji projektu.  

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność zapisów złożonego 
wniosku o dofinansowanie z wymogami przewidzianymi dla danego 
Działania/Poddziałania w ramach RPO WiM 2014-2020 zawartymi w 
SZOOP RPO WiM 2014-2020 w zakresie:   

 zgodności typu projektu z wykazem zawartym w „Typach projektów” 
w SZOOP RPO WiM 2014-2020, 

 zgodności wyboru grupy docelowej z wykazem zawartym w „Grupa 
docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia w SZOOP RPO WiM 2014-
2020 (o ile dotyczy), 

 zgodności z minimalną i maksymalną wartością projektu wskazaną w 
SZOOP RPO WiM 2014-2020 (o ile dotyczy), 

 limitów i ograniczeń w realizacji projektów wskazanych w SZOOP RPO 
WiM 2014-2020 (o ile dotyczy). 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznych 
„tak” albo „nie”.  

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. 
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie 
oceny merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej. 

 

2.  
Poziom cross-financingu nie przekracza dopuszczalnego 
poziomu określonego w  SZOOP  RPO WiM 2014-2020 
dla danego Działania/ Poddziałania. 

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność poziomu cross-
financingu z limitem określonym dla danego Działania/Poddziałania w 
SZOOP RPO WiM 2014-2020. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznej 
„tak”, „nie” albo stwierdzeniu, że kryterium „nie dotyczy” danego projektu. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. 
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie 
oceny merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej. 
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Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania kryterium, o 
ile w Regulaminie konkursu nie wskazano inaczej.  
Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany do negocjacji w zakresie 
dotyczącym warunkowo dokonanej oceny. 

3.  

Poziom środków trwałych (w tym cross-financing) jako % 
wydatków kwalifikowalnych nie przekracza 
dopuszczalnego poziomu określonego w  SZOOP RPO 
WiM 2014-2020 dla danego Działania/ Poddziałania. 
 

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność poziomu środków 
trwałych (w tym cross-financing) z limitem określonym dla danego 
Działania/Poddziałania w SZOOP RPO WiM 2014-2020. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznej 
„tak”, „nie” albo stwierdzeniu, że kryterium „nie dotyczy” danego projektu. 

Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania kryterium, o 
ile w Regulaminie konkursu nie wskazano inaczej.  
Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany do negocjacji w zakresie 
dotyczącym warunkowo dokonanej oceny. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. 
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie 
oceny merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej. 

 

4.  

Poziom wkładu własnego beneficjenta jako % wydatków 
kwalifikowalnych jest zgodny z poziomem określonym w  
SZOOP RPO WiM 2014-2020 dla danego Działania/ 
Poddziałania. 

 

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność poziomu wkładu 
własnego z limitem określonym dla danego Działania/Poddziałania w 
SZOOP RPO WiM 2014-2020. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznych 
„tak” albo „nie”. 

Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania kryterium, o 
ile w Regulaminie konkursu nie wskazano inaczej.  
Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany do negocjacji w zakresie 
dotyczącym warunkowo dokonanej oceny. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. 
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie 
oceny merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej. 

 

5.  
Poziom kosztów pośrednich jest zgodna z limitami 
określonymi w Regulaminie konkursu. 

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność poziomu kosztów 
pośrednich, wskazanych we wniosku o dofinansowanie, z limitami 
określonymi w Regulaminie konkursu na podstawie zapisów zawartych w 
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznej 
„tak”, „nie” albo stwierdzeniu, że kryterium „nie dotyczy” danego projektu. 

Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania kryterium, o 
ile w Regulaminie konkursu nie wskazano inaczej.  
Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany do negocjacji w zakresie 
dotyczącym warunkowo dokonanej oceny. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. 
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie 
oceny merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej. 

 

6.  
Zgodność projektu z zasadą równości szans kobiet i 
mężczyzn (w oparciu o standard minimum). 

W ramach kryterium weryfikowane będzie spełnienie standardu minimum 
oceniane na podstawie kryteriów oceny określonych w Wytycznych w 
zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. 
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie 
oceny merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej. 



47 
 

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

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznej 
„tak” albo „nie”.  

Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania kryterium, o 
ile w Regulaminie konkursu nie wskazano inaczej.  
Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany do negocjacji w zakresie 
dotyczącym warunkowo dokonanej oceny. 

 

7.  Zgodność projektu z zasadą zrównoważonego rozwoju. 

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność projektu z zasadą 
zrównoważonego rozwoju, o której mowa w art. 8 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 
r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznych 
„tak” albo „nie”. 

Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania kryterium, o 
ile w Regulaminie konkursu nie wskazano inaczej.  
Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany do negocjacji w zakresie 
dotyczącym warunkowo dokonanej oceny. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. 
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie 
oceny merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej. 

 

8.  
Zgodność projektu z zasadą równości szans i 
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami. 

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność projektu z zasadą 
równości szans i niedyskryminacji, o której mowa w art. 7 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 
r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznych 
„tak” albo „nie”. 

Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania kryterium, o 
ile w Regulaminie konkursu nie wskazano inaczej.  
Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany do negocjacji w zakresie 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. 
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie 
oceny merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej. 
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dotyczącym warunkowo dokonanej oceny. 

9.  
Projekt jest zgodny z właściwym prawodawstwem 
krajowym, w tym z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo Zamówień Publicznych. 

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność projektu z 
prawodawstwem krajowym, w tym z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo Zamówień Publicznych. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznych 
„tak” albo „nie”. 

Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania kryterium, o 
ile w Regulaminie konkursu nie wskazano inaczej.  
Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany do negocjacji w zakresie 
dotyczącym warunkowo dokonanej oceny. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. 
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie 
oceny merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej. 

 

10.  
Zgodność projektu z zasadami pomocy publicznej lub 
pomocy de minimis. 

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność zapisów wniosku o 
dofinansowanie projektu z zasadami pomocy publicznej w odniesieniu do 
form wsparcia, wydatków i grup docelowych, jak również oceniana będzie 
możliwość udzielenia w ramach projektu pomocy de minimis/pomocy 
publicznej, uwzględniając reguły ogólne jej przyznawania oraz warunki jej 
dopuszczalności w danym typie projektu. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznych 
„tak”, „nie” lub „nie dotyczy”. 

Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania kryterium, o 
ile w Regulaminie konkursu nie wskazano inaczej.  
Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany do negocjacji w zakresie 
dotyczącym warunkowo dokonanej oceny. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. 
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie 
oceny merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej. 

 

11.  Negocjacje zakończyły się wynikiem pozytywnym. 

Zakończenie negocjacji z wynikiem pozytywnym oznacza: 

- uznanie za spełnione zerojedynkowych kryteriów obligatoryjnych, 
które w trakcie oceny merytorycznej warunkowo uznane zostały za 
spełnione i/lub 

- przyznanie wyższej liczby punktów za spełnienie punktowych 
kryteriów merytorycznych, która była warunkowo przyznana przez 
oceniających. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznej 
„tak”, „nie” lub „nie dotyczy”. 

Kryterium będzie uznane za spełnione w przypadku wprowadzenia do 
wniosku wszystkich wymaganych zmian wskazanych przez oceniających w 
Kartach Oceny Merytorycznej lub Formalnej-Merytorycznej (jeśli dotyczy) 
lub akceptacji przez IOK stanowiska Wnioskodawcy. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. 
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie 
oceny merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej. 

 

Kryteria punktowe 
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Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1.  

Adekwatność doboru grupy docelowej do właściwego 
celu szczegółowego RPO WiM 2014-2020 oraz jakość 
diagnozy specyfiki tej grupy. 

 

W ramach kryterium weryfikowana będzie adekwatność doboru grupy 
docelowej do właściwego celu szczegółowego RPO WiM 2014-2020 oraz 
jakość diagnozy specyfiki tej grupy, w tym opis: 

 istotnych cech uczestników (osób lub podmiotów), którzy zostaną 
objęci wsparciem w kontekście zdiagnozowanej sytuacji problemowej, 

 potrzeb uczestników projektu w kontekście wsparcia, które ma być 
udzielane w ramach projektu, 

 barier, na które napotykają uczestnicy projektu, 

 sposobu rekrutacji uczestników projektu, w tym kryteriów rekrutacji i 
kwestii zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 

Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów w zakresie zgodnym z 
kartą oceny, stanowiącą załącznik do Regulaminu konkursu.   

Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania kryterium i 
skierowania projektu do negocjacji we wskazanym w karcie oceny zakresie 
dotyczącym warunkowo dokonanej oceny. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Za 
spełnienie przedmiotowego kryterium można uzyskać: 

W projektach, które nie zawierają analizy ryzyka: max  25 pkt, przy czym 
przez spełnienie przedmiotowego kryterium należy rozumieć uzyskanie co 
najmniej 60% punktów w ramach danego kryterium tj. 15 pkt 

W projektach, które zawierają analizę ryzyka: max  20 pkt, przy czym przez 
spełnienie przedmiotowego kryterium należy rozumieć uzyskanie co 
najmniej 60% punktów w ramach danego kryterium tj. 12 pkt 

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie 
oceny merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej. 

Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych składowych kryterium 
zawarte będą w Karcie oceny stanowiącej załącznik do Regulaminu 
konkursu. 

 

2.  

Zgodność projektu z właściwym celem szczegółowym 
Priorytetu Inwestycyjnego RPO WiM 2014-2020 oraz 
adekwatność doboru i opisu wskaźników, źródeł oraz 
sposobu ich pomiaru. 

 

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność projektu z właściwym 
celem szczegółowym Priorytetu Inwestycyjnego RPO WiM 2014-2020 oraz 
adekwatność doboru i opisu wskaźników, źródeł oraz sposobu ich pomiaru, 
w tym: 

 wskazanie celu projektu, 

 dobór i opis wskaźników realizacji celów, (wskaźników rezultatu i 
produktu, w tym wskaźników programowych i specyficznych),  

 wskazanie źródeł i sposobów pomiaru wskaźników. 

Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów w zakresie zgodnym z 
kartą oceny, stanowiącą załącznik do Regulaminu konkursu. 

Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania kryterium i 
skierowania projektu do negocjacji we wskazanym w karcie oceny zakresie 
dotyczącym warunkowo dokonanej oceny. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Za 
spełnienie przedmiotowego kryterium można uzyskać: 

W projektach, które nie zawierają analizy ryzyka: max 15 pkt, przy czym 
przez spełnienie przedmiotowego kryterium należy rozumieć uzyskanie co 
najmniej 60% punktów w ramach danego kryterium tj. 9 pkt 

W projektach, które zawierają analizę ryzyka: max  10 pkt, przy czym przez 
spełnienie przedmiotowego kryterium należy rozumieć uzyskanie co 
najmniej 60% punktów w ramach danego kryterium tj. 6 pkt 

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie 
oceny merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej. 

Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych składowych kryterium 
zawarte będą w Karcie oceny stanowiącej załącznik do Regulaminu 
konkursu. 

3. 

Trafność opisanej analizy ryzyka nieosiągnięcia założeń 
projektu. 

 

W ramach kryterium weryfikowana będzie trafność opisanej analizy ryzyka 
nieosiągnięcia założeń projektu (o ile dotyczy), w tym: 

 sytuacji, których wystąpienie utrudni lub uniemożliwi osiągnięcie 
wartości docelowej wskaźników rezultatu, 

Kryterium podlega ocenie wówczas, gdy wymóg przedstawienia analizy 
ryzyka wskazano w Regulaminie konkursu. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Za 
spełnienie przedmiotowego kryterium można uzyskać max  10 pkt, przy 
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 sposobu identyfikacji wystąpienia takich sytuacji (zajścia ryzyka), 

 działań, które zostaną podjęte, aby zapobiec wystąpieniu ryzyka i jakie 
będą mogły zostać podjęte, aby zminimalizować skutki wystąpienia 
ryzyka. 

Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów w zakresie zgodnym z 
kartą oceny, stanowiącą załącznik do Regulaminu konkursu.    

Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania kryterium i 
skierowania projektu do negocjacji we wskazanym w karcie oceny zakresie 
dotyczącym warunkowo dokonanej oceny. 

czym przez spełnienie przedmiotowego kryterium należy rozumieć 
uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach danego kryterium tj. 6 pkt 

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie 
oceny merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej. 

Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych składowych kryterium 
zawarte będą w Karcie oceny stanowiącej załącznik do Regulaminu 
konkursu. 

4. 
Spójność zadań przewidzianych do realizacji w ramach 
projektu oraz trafność doboru i opisu tych zadań. 

W ramach kryterium weryfikowana będzie spójność zadań przewidzianych 
do realizacji w ramach projektu oraz trafność doboru i opisu tych zadań, w 
tym: 

 szczegółowy opis i uzasadnienie potrzeby realizacji zadań oraz 
racjonalność harmonogramu realizacji projektu, 

 przyporządkowanie wskaźników realizacji do właściwego zadania, 

 uzasadnienie wyboru Partnerów do realizacji poszczególnych zadań (o 
ile dotyczy), 

 sposób, w jaki zostanie zachowana trwałość rezultatów projektu (o ile 
dotyczy), 

 trafność doboru wskaźników (w tym ich wartości docelowej dla 
rozliczenia kwot ryczałtowych) i dokumentów potwierdzających ich 
wykonanie (o ile dotyczy). 

Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów w zakresie zgodnym z 
kartą oceny, stanowiącą załącznik do Regulaminu konkursu.    

Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania kryterium i 
skierowania projektu do negocjacji we wskazanym w karcie oceny zakresie 
dotyczącym warunkowo dokonanej oceny. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Za 
spełnienie przedmiotowego kryterium można uzyskać max  20 pkt, przy 
czym przez spełnienie przedmiotowego kryterium należy rozumieć 
uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach danego kryterium tj. 12 pkt 

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie 
oceny merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej. 

Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych składowych kryterium 
zawarte będą w Karcie oceny stanowiącej załącznik do Regulaminu 
konkursu. 

5. 

Adekwatność potencjału Wnioskodawcy i Partnerów (o 
ile dotyczy) oraz sposobu zarządzania projektem. 

 

W ramach kryterium weryfikowana będzie adekwatność potencjału 
Wnioskodawcy i Partnerów (o ile dotyczy) oraz sposobu zarządzania 
projektem, w tym opis: 

 potencjału finansowego, 

 posiadanego potencjału kadrowego oraz sposobu jego wykorzystania 
w ramach projektu, 

 posiadanego potencjału technicznego, w tym sprzętowego i 
warunków lokalowych, 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Za 
spełnienie przedmiotowego kryterium można uzyskać max  10 pkt, przy 
czym przez spełnienie przedmiotowego kryterium należy rozumieć 
uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach danego kryterium tj. 6 pkt 

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie 
oceny merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej. 

Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych składowych kryterium 
zawarte będą w Karcie oceny stanowiącej załącznik do Regulaminu 
konkursu. 
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 kadry zewnętrznej zaangażowanej do realizacji projektu,  

 struktury zarządzania projektem. 

Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów w zakresie zgodnym z 
kartą oceny, stanowiącą załącznik do Regulaminu konkursu.    

Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania kryterium i 
skierowania projektu do negocjacji we wskazanym w karcie oceny zakresie 
dotyczącym warunkowo dokonanej oceny. 

6. 

Adekwatność doświadczenia Wnioskodawcy i Partnerów 
(o ile dotyczy) do zakresu realizacji projektu oraz ich 
potencjał społeczny. 

 

W ramach kryterium weryfikowana będzie: 

 adekwatność doświadczenia Wnioskodawcy i Partnerów (o ile 
dotyczy) do zakresu realizacji projektu, w tym w zakresie 
tematycznym, jakiego dot. projekt, na rzecz grupy docelowej, do 
której skierowany będzie projekt oraz na określonym terytorium, 
którego będzie dotyczyć realizacja projektu, 

 opis potencjału społecznego Wnioskodawcy i Partnerów (o ile 
dotyczy). 

Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów w zakresie zgodnym z 
kartą oceny, stanowiącą załącznik do Regulaminu konkursu.    

Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania kryterium i 
skierowania projektu do negocjacji we wskazanym w karcie oceny zakresie 
dotyczącym warunkowo dokonanej oceny. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Za 
spełnienie przedmiotowego kryterium można uzyskać max  10 pkt, przy 
czym przez spełnienie przedmiotowego kryterium należy rozumieć 
uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach danego kryterium tj. 6 pkt 

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie 
oceny merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej. 

Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych składowych kryterium 
zawarte będą w Karcie oceny stanowiącej załącznik do Regulaminu 
konkursu. 

7. Prawidłowość budżetu projektu. 

W ramach kryterium weryfikowana będzie prawidłowość budżetu 
projektu, w tym: 

 racjonalność i efektywność wydatków projektu (rozumiana jako 
relacja nakład/rezultat oraz rynkowość kosztów) oraz 
kwalifikowalność wydatków, 

 niezbędność wydatków do realizacji projektu i osiągania jego celów, 

 poprawność uzasadnień kosztów (o ile dotyczy). 

 techniczna poprawność wypełnienia budżetu projektu. 

Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów w zakresie zgodnym z 
kartą oceny, stanowiącą załącznik do Regulaminu konkursu.    

Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania kryterium i 
skierowania projektu do negocjacji we wskazanym w karcie oceny zakresie 
dotyczącym warunkowo dokonanej oceny. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Za 
spełnienie przedmiotowego kryterium można uzyskać max  20 pkt, przy 
czym przez spełnienie przedmiotowego kryterium należy rozumieć 
uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach danego kryterium tj. 12 pkt 

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie 
oceny merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej. 

Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych składowych kryterium 
zawarte będą w Karcie oceny stanowiącej załącznik do Regulaminu 
konkursu. 
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Kryteria merytoryczne – SPECYFICZNE OBLIGATORYJNE 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 
Ocena 

(Tak / Nie lub pkt.) 

1.  
Projektodawca składa wniosek o dofinansowanie 
projektu obejmujący swym zasięgiem całe 
województwo warmińsko-mazurskie. 

Dofinansowanie w ramach konkursu  uzyska jeden projekt.                                                                                  
Realizacja projektu na terenie całego województwa  pozwoli 
Wnioskodawcy na racjonalne zaplanowanie wsparcia, co przełoży 
się na osiągnięcie założonych celów i wskaźników w ramach 
projektu. 

Wnioskodawca zapewnia, iż działaniami w ramach projektu zostaną 
objęte wszystkie powiaty województwa warmińsko – mazurskiego.  

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości 
logicznych „tak” albo „nie”.  

Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania 
kryterium, o ile w Regulaminie konkursu nie wskazano inaczej.  

Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany do negocjacji w 
zakresie dotyczącym warunkowo dokonanej oceny.  

Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi w oparciu o zapisy treści 
wniosku na etapie oceny merytorycznej. 

Spełnienie kryterium jest obligatoryjne, co 
oznacza,  że jego niespełnienie skutkuje 
nieprzyznaniem dofinansowania. Kryterium 
ma charakter zerojedynkowy i nie jest 
stopniowalne. 

TAK/NIE 

2.  
Projekt będzie realizowany zgodnie z założeniami 
zawartymi w Programie profilaktyki raka piersi.   

Wnioskodawca zobowiązany jest do realizacji projektu zgodnie z 
warunkami zawartymi w aktualnie obowiązujących wymogach 
dotyczących realizacji Programu profilaktyki raka piersi (wskazanych 
przez Ministerstwo Zdrowia oraz płatnika).  

Aktualne wymogi dotyczące realizacji Programu profilaktyki raka 
piersi będą stanowić załącznik do regulaminu konkursu.  

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości 
logicznych „tak” albo „nie”.  

Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania 
kryterium, o ile w Regulaminie konkursu nie wskazano inaczej.  

Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany do negocjacji w 
zakresie dotyczącym warunkowo dokonanej oceny.  

Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi w oparciu o zapisy treści 
wniosku na etapie oceny merytorycznej. 

Spełnienie kryterium jest obligatoryjne, co 
oznacza,  że jego niespełnienie skutkuje 
nieprzyznaniem dofinansowania. Kryterium 
ma charakter zerojedynkowy i nie jest 
stopniowalne. 

TAK/NIE 
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3.  
Projekt skierowany jest w co najmniej 50% do osób 
zamieszkałych na obszarach „białych plam” w zakresie 
profilaktyki raka piersi. 

Osoby zamieszkałe na obszarach „białych plam” w zakresie 
profilaktyki raka piersi z terenu województwa warmińsko-
mazurskiego (zgodnie ze wskazaniem Centrum Onkologii – Instytut 
im. Marii Curie Skłodowskiej) stanowić będą 50 % odbiorców 
projektu. 

Wykaz „białych plam” w zakresie profilaktyki raka piersi z terenu 
województwa warmińsko-mazurskiego:  

• Powiat Działdowski, 
• Powiat Ełcki, 
• Powiat Giżycki, 
• Powiat Gołdapski, 
• Powiat Iławski, 
• Powiat Nidzicki, 
• Powiat Olecki, 
• Powiat Piski. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości 
logicznych „tak” albo „nie”.  

Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania 
kryterium, o ile w Regulaminie konkursu nie wskazano inaczej.  

Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany do negocjacji w 
zakresie dotyczącym warunkowo dokonanej oceny.  

Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi w oparciu o zapisy treści 
wniosku na etapie oceny merytorycznej. 

Spełnienie kryterium jest obligatoryjne, co 
oznacza,  że jego niespełnienie skutkuje 
nieprzyznaniem dofinansowania. Kryterium 
ma charakter zerojedynkowy i nie jest 
stopniowalne. 

TAK/NIE 

4.  
Grupę docelową w projekcie stanowią osoby w wieku 
aktywności zawodowej, będące w grupie 
podwyższonego ryzyka, tj. kobiety w wieku 50-64 lat. 

Grupę docelową w projekcie stanowią osoby w wieku aktywności 
zawodowej będące w grupie podwyższonego ryzyka, tj. kobiety w 
wieku 50-64 lat, które nie wykonały badania mammograficznego w 
ciągu ostatnich 2 lat.  

Wskazany wybór grupy docelowej przyczyni się do zmniejszenia 
zachorowalności na raka piersi wśród kobiet objętych projektem. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości 
logicznych „tak” albo „nie”. 

Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania 
kryterium, o ile w Regulaminie konkursu nie wskazano inaczej. 

Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany do negocjacji w 
zakresie dotyczącym warunkowo dokonanej oceny. 

Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi w oparciu o zapisy treści 
wniosku na etapie oceny merytorycznej. 

Spełnienie kryterium jest obligatoryjne, co 
oznacza,  że jego niespełnienie skutkuje 
nieprzyznaniem dofinansowania. Kryterium 
ma charakter zerojedynkowy i nie jest 
stopniowalne. 

TAK/NIE 
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5.  

 

Realizacja projektu odbywa się w partnerstwie z co 
najmniej jedną placówką POZ. 

Realizacja projektu z co najmniej jedną placówką podstawowej 
opieki zdrowotnej oznacza, iż zadania z zakresu profilaktyki mogą 
być wykonywane przez NZOZ, SPZOZ, Indywidualną Praktykę 
Lekarską lub Pielęgniarską, Grupową Praktykę Lekarską lub 
Pielęgniarską, posiadające podpisany kontrakt z płatnikiem. 
Wdrażanie programu z udziałem POZ umożliwia każdej osobie 
bezpośredni dostęp do informacji o projekcie i działaniach w nim 
podejmowanych. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości 
logicznych „tak” albo „nie”. 

Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania 
kryterium, o ile w Regulaminie konkursu nie wskazano inaczej. 

Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany do negocjacji w 
zakresie dotyczącym warunkowo dokonanej oceny. 

Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi w oparciu o zapisy treści 
wniosku na etapie oceny merytorycznej. 

Spełnienie kryterium jest obligatoryjne, co 
oznacza,  że jego niespełnienie skutkuje 
nieprzyznaniem dofinansowania. Kryterium 
ma charakter zerojedynkowy i nie jest 
stopniowalne. 

 

 

TAK/NIE 

6.  

Wnioskodawca lub co najmniej jeden z partnerów w 
projekcie posiada, co najmniej 36 miesięczne 
doświadczenie w obszarze, w którym realizowany był 
Program profilaktyki raka piersi na obszarze 
województwa warmińsko – mazurskiego. 

Co najmniej trzyletnie doświadczenie zapewni prawidłową realizację 
projektu. 

Posiadanie takiego doświadczenia przez wnioskodawcę lub co 
najmniej jednego z partnerów w projekcie wymagane jest ze 
względu na możliwość zagwarantowania efektywnego, celowego i 
gospodarnego wykorzystania środków przeznaczonych na wdrażanie 
Programu profilaktycznego raka piersi. 

Przy weryfikacji posiadanego doświadczenia przyjmuje się 
możliwość sumowania okresów  zrealizowanych  działań, liczonych 
w pełnych miesiącach.  

Doświadczenie Wnioskodawcy lub partnera liczone będzie na dzień 
ogłoszenia konkursu. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości 
logicznych „tak” albo „nie”. 

Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania 
kryterium, o ile w Regulaminie konkursu nie wskazano inaczej. 

Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany do negocjacji w 
zakresie dotyczącym warunkowo dokonanej oceny. 

Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi w oparciu o zapisy treści 
wniosku na etapie oceny merytorycznej. 

Ponadto na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie 

Spełnienie kryterium jest obligatoryjne, co 
oznacza,  że jego niespełnienie skutkuje 
nieprzyznaniem dofinansowania. Kryterium 
ma charakter zerojedynkowy i nie jest 
stopniowalne. 

TAK/NIE 
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weryfikacja nastąpi  na podstawie dostarczonego załącznika w 
postaci dokumentu potwierdzającego cele działalności: 

1. dla podmiotów leczniczych wpis do Rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą;  

2. dla pozostałych podmiotów m.in. statut, KRS, wpis do ewidencji 
działalności gospodarczej i dostarczonego załącznika w postaci 
referencji, zaświadczeń potwierdzających posiadane doświadczenie.  

7.  
Wnioskodawca/partner posiada lub zapewnia udział 
podmiotu posiadającego kontrakt z Płatnikiem w 
ramach  Programu profilaktyki raka piersi. 

Posiadanie kontraktu z Płatnikiem zapewnia bezpłatne badania 
mammograficzne kobietom objętym projektem. 

Wnioskodawca posiada kontrakt z Płatnikiem, a w przypadku braku 
kontraktu ma obowiązek zapewnienia udziału w działaniach 
projektowych podmiotu leczniczego, który posiada kontrakt z 
Płatnikiem w ramach Programu profilaktyki raka piersi (podmiot ten 
wykazany jest na liście Warmińsko-Mazurskiego Oddziału 
Wojewódzkiego NFZ w Olsztynie, jako realizator Programu 
profilaktyki raka piersi na etapie podstawowym). 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości 
logicznych „tak” albo „nie”. 

Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania 
kryterium, o ile w Regulaminie konkursu nie wskazano inaczej. 

Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany do negocjacji w 
zakresie dotyczącym warunkowo dokonanej oceny. 

Weryfikacja kryterium nastąpi na etapie oceny merytorycznej w 
oparciu o zapisy wniosku o dofinansowanie projektu. 
Na etapie podpisywania umowy o dofinasowanie weryfikacja 
nastąpi na podstawie dostarczonego załącznika w postaci kopii 
umowy potwierdzającej, iż Wnioskodawca/Partner lub podmiot, z 
którym współpracują posiada kontrakt z Płatnikiem na realizację 
Programu profilaktyki raka piersi. 

Spełnienie kryterium jest obligatoryjne, co 
oznacza,  że jego niespełnienie skutkuje 
nieprzyznaniem dofinansowania. Kryterium 
ma charakter zerojedynkowy i nie jest 
stopniowalne 

TAK/NIE 

8.  Okres realizacji projektu wynosi do 36 miesięcy. 

Działania związane z profilaktyką raka piersi są działaniami 
długofalowymi. Kobiety uczestniczące w programie powinny być 
objęte wsparciem długotrwałym, które gwarantuje miarodajne 
realizowanie założeń projektu.    

Wskazany maksymalny okresu realizacji projektu pozwoli 
Wnioskodawcy/ partnerowi na racjonalne zaplanowanie wsparcia, 
co przełoży się na osiągnięcie założonych celów i wskaźników w 
ramach projektu. 

Wymóg ten zostanie zweryfikowany na podstawie treści Wniosku o 

Spełnienie kryterium jest obligatoryjne, co 
oznacza,  że jego niespełnienie skutkuje 
nieprzyznaniem dofinansowania. Kryterium 
ma charakter zerojedynkowy i nie jest 
stopniowalne. 

TAK/NIE 
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dofinansowanie projektu. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości 
logicznych „tak” albo „nie”. 

Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania 
kryterium, o ile w Regulaminie konkursu nie wskazano inaczej. 

Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany do negocjacji w 
zakresie dotyczącym warunkowo dokonanej oceny. 

Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi w oparciu o zapisy treści 
wniosku na etapie oceny merytorycznej. 

9.  

Grupę docelową w ramach projektu stanowią co 
najmniej w 20% kobiety, które nie wykonywały badań 
profilaktycznych w kierunku nowotworów Raka piersi 
(na podstawie Systemu Informatycznego 
Monitorowania Profilaktyki – SIMP), a które kwalifikują 
się do udziału w programie. 

Niezwykle ważne jest, aby uaktywnić kobiety, które nie brały do tej 
pory udziału w badaniach mammograficznych. Aby skutecznie 
eliminować zachorowalność na raka piersi należy zwiększyć poziom 
wiedzy wśród kobiet o niskiej świadomości ryzyka zachorowalności 
na raka piersi. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości 
logicznych „tak” albo „nie”. 

Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania 
kryterium, o ile w Regulaminie konkursu nie wskazano inaczej. 

Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany do negocjacji w 
zakresie dotyczącym warunkowo dokonanej oceny. 

Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi w oparciu o zapisy treści 
wniosku na etapie oceny merytorycznej. 

Spełnienie kryterium jest obligatoryjne, co 
oznacza,  że jego niespełnienie skutkuje 
nieprzyznaniem dofinansowania. Kryterium 
ma charakter zerojedynkowy i nie jest 
stopniowalne. 

TAK/NIE 

 

Kryteria merytoryczne – SPECYFICZNE FAKULTATYWNE 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 
Ocena 

(Tak / Nie lub pkt.) 

1.  

Projekt przewiduje partnerstwo pomiędzy podmiotem 
wykonującym działalność leczniczą, z co najmniej jedną 
organizacją pozarządową posiadającą dwuletnie 
doświadczenie. Działalność statutowa organizacji 
związana jest z upowszechnianiem edukacji 
prozdrowotnej lub promocją udziału w badaniach 

Współdziałanie partnerskie podmiotów wykonujących działalność 
leczniczą z organizacją pozarządową w zakresie upowszechniania 
edukacji prozdrowotnej lub promocji udziału w badaniach 
diagnostycznych w kierunku wczesnego wykrywania raka piersi 
zagwarantuje zwiększenie świadomości kobiet o konieczności 
przeprowadzenia mammografii. 

Kryterium punktowe. 

Spełnienie kryterium nie jest obowiązkowe. 
Punkty mają charakter premiowy a ich 
uzyskanie zwiększa ogólną liczbę punktów 
przyznanych dla projektu a tym samym 
może prowadzić do uplasowania projektu na 

0/15 
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diagnostycznych w kierunku wczesnego wykrywania 
raka piersi. 

Doświadczenie Wnioskodawcy lub partnera liczone będzie na dzień 
ogłoszenia konkursu. 

Przy weryfikacji posiadanego doświadczenia przyjmuje się 
możliwość sumowania okresów  zrealizowanych  działań, liczonych 
w pełnych miesiącach.  

Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi na etapie oceny 
merytorycznej w oparciu o zapisy treści wniosku. Na etapie 
podpisywania umowy o dofinansowanie weryfikacja nastąpi na 
podstawie dostarczonego załącznika w postaci podpisanej umowy o 
partnerstwie lub porozumienia, a także na podstawie dostarczonego 
załącznika w postaci dokumentu potwierdzającego cele działalności 
m.in. statut, KRS, wpis do ewidencji działalności gospodarczej, a 
także dostarczonych referencji, zaświadczeń potwierdzających 
posiadane doświadczenie. 

wyższym miejscu w liście rankingowej. 
Punkty za kryteria merytoryczne specyficzne 
są przyznawane wyłącznie w przypadku 
uzyskania minimum 60 punktów za kryteria 
merytoryczne.  
W przypadku spełnienia kryterium projekt 
uzyska maksymalną liczbę punktów. W 
przeciwnym przypadku projekt uzyska 0 
punktów. 

2.  

Projekt skierowany jest w powyżej 50% do osób 
zamieszkałych na obszarach „białych plam” w zakresie 
profilaktyki raka piersi. 

Realizacja działań informacyjno-edukacyjnych oraz dotyczących 
edukacji prozdrowotnej  na obszarach „białych plam” w znacznym 
stopniu przyczyni się do wzrostu świadomości odbiorców projektu z 
zakresu profilaktyki raka piersi, a także do wzrostu zgłaszalności na 
badania mammograficzne. 

Wzrost udziału w projekcie osób zamieszkałych na obszarach 
„białych plam” o 5% lub więcej w dużym stopniu zmniejszy 
zachorowalność na raka piersi wśród uczestniczek projektu. 

Znaczna koncentracja działań profilaktycznych na obszarach „białych 
plam” przyczyni się w dużym stopniu do zwiększenia świadomości 
społeczeństwa lokalnego w zakresie profilaktyki raka piersi. 

Wykaz „białych plam” w zakresie profilaktyki raka piersi z terenu 
województwa warmińsko-mazurskiego: 

a) Powiat Działdowski, 
b) Powiat Ełcki, 
c) Powiat Giżycki, 
d) Powiat Gołdapski, 
e) Powiat Iławski, 
f) Powiat Nidzicki, 
g) Powiat Olecki, 
h) Powiat Piski. 

Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi na etapie oceny 
merytorycznej w oparciu o zapisy treści wniosku. 

Kryterium punktowe. 

Spełnienie kryterium nie jest obowiązkowe. 
Punkty mają charakter premiowy a ich 
uzyskanie zwiększa ogólną liczbę punktów 
przyznanych dla projektu a tym samym 
może prowadzić do uplasowania projektu na 
wyższym miejscu w liście rankingowej. 
Punkty za kryteria merytoryczne specyficzne 
są przyznawane wyłącznie w przypadku 
uzyskania minimum 60 punktów za kryteria 
merytoryczne.  

W przypadku spełnienia kryterium projekt 
uzyska maksymalną liczbę punktów. W 
przeciwnym przypadku projekt uzyska 0 
punktów 

Punktacja za spełnienie kryterium 
jest następująca: 

W przypadku wzrostu % udziału w 
projekcie osób zamieszkałych na 

obszarach „białych plam”  
punktacja jest następująca: 

- powyżej 50% - 10 pkt.  

- powyżej 55% - 20 pkt.  

- powyżej 60% - 30 pkt. 

  - powyżej 65% - 40 pkt. 

3.  Projekt zakłada podejmowanie działań służących 
realizacji badań mammograficznych podczas 

Mammografia w pakiecie badań okresowych pracowników stanowić 
będzie  działanie zmierzające do zmniejszenia barier w dostępie do 
świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Programu profilaktyki raka 

Kryterium punktowe. 

Spełnienie kryterium nie jest obowiązkowe. 

0/10 
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okresowych badań lekarskich pracowników. piersi.  

Wykonanie badania mammograficznego wymaga  zgody 
pracownika. 

Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi na etapie oceny 
merytorycznej w oparciu o zapisy treści wniosku. 

Na etapie podpisywania umowy o dofinasowanie weryfikacja 
nastąpi na podstawie dostarczonego załącznika w postaci wypisu z 
Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 
potwierdzającego, iż Wnioskodawca/Partner lub podmiot, z którym 
współpracują jest podmiotem leczniczym wykonującym badania z 
zakresu medycyny pracy.   

 

Punkty mają charakter premiowy a ich 
uzyskanie zwiększa ogólną liczbę punktów 
przyznanych dla projektu a tym samym 
może prowadzić do uplasowania projektu na 
wyższym miejscu w liście rankingowej. 
Punkty za kryteria merytoryczne specyficzne 
są przyznawane wyłącznie w przypadku 
uzyskania minimum 60 punktów za kryteria 
merytoryczne.  

W przypadku spełnienia kryterium projekt 
uzyska maksymalną liczbę punktów. W 
przeciwnym przypadku projekt uzyska 0 
punktów. 

4.  

Projekt zakłada realizację działań profilaktycznych w 
godzinach popołudniowych i wieczornych oraz w 
soboty. 

Działanie to przyczyni się do zmniejszenia barier w dostępie do 
świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Programu profilaktyki raka 
piersi. 

Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi na etapie oceny 
merytorycznej w oparciu o zapisy treści wniosku. 

Kryterium punktowe. 

Spełnienie kryterium nie jest obowiązkowe. 
Punkty mają charakter premiowy a ich 
uzyskanie zwiększa ogólną liczbę punktów 
przyznanych dla projektu a tym samym 
może prowadzić do uplasowania projektu na 
wyższym miejscu w liście rankingowej. 
Punty za kryteria merytoryczne specyficzne 
są przyznawane wyłącznie w przypadku 
uzyskania minimum 60 punktów za kryteria 
merytoryczne.  

W przypadku spełnienia kryterium projekt 
uzyska maksymalną liczbę punktów. W 
przeciwnym przypadku projekt uzyska 0 
punktów.  

0/10 

5.  

Projekt stanowi uzupełnienie działań realizowanych w 
ramach: 

- projektów z zakresu rynku pracy (CT 8 - Promowanie 
trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie 
mobilności pracowników) lub 

- projektów z zakresu edukacji (CT 10 - Inwestowanie w 
kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na 
rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe 
życie) lub 

- projektów z zakresu włączenia społecznego (CT 9 - 
Promowanie włączenia społecznego, walka z 

Uzyskanie komplementarności pomiędzy działaniami ww. celów 
tematycznych, lub finansowanych z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego lub finansowanych ze środków krajowych 
realizowanych na szczeblu regionalnym zapewni wysoką jakość 
polityki społecznej na lokalnym rynku pracy. Wzajemne uzupełnianie 
się działań projektowych skierowanych do osób aktywnych 
zawodowo ze szczególnym uwzględnieniem osób powyżej 50 r. ż. 
zapewni zmaksymalizowanie ich skuteczności. Działania realizowane 
w ramach CT 8 (promowanie trwałego i wysokiej jakości 
zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników) powinny 
zatem wpisywać się w przemyślaną i logiczną ścieżkę wsparcia 
uczestniczek/ków projektów zrealizowanych lub realizowanych w 
ramach CT 9 lub CT 10.  

Kryterium punktowe. 

Spełnienie kryterium nie jest obowiązkowe. 
Punkty mają charakter premiowy a ich 
uzyskanie zwiększa ogólną liczbę punktów 
przyznanych dla projektu a tym samym 
może prowadzić do uplasowania projektu na 
wyższym miejscu w liście rankingowej. 
Punkty za kryteria merytoryczne specyficzne 
są przyznawane wyłącznie w przypadku 
uzyskania minimum 60 punktów za kryteria 
merytoryczne.  

W przypadku spełnienia kryterium projekt 

Punktacja za spełnienie kryterium 
jest następująca: 

1. Projekt jest komplementarny do 
1 projektu/ działania –         5 pkt.; 

2. projekt jest komplementarny do 
2 projektów/działań –         10 pkt., 

3. projekt jest komplementarny do 
3 oraz więcej projektów/działań –        

15 pkt. 
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ubóstwem i wszelką dyskryminacją),  lub 

- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub 

- środków krajowych. 

Powyższe działania zrealizowane bądź realizowane są 
na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. 

Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi na etapie oceny 
merytorycznej w oparciu o zapisy treści wniosku. 

uzyska maksymalną liczbę punktów. W 
przeciwnym przypadku projekt uzyska 0 
punktów. 

Definicja kryterium (tj. przede wszystkim informacja o zasadach jego oceny oraz, gdzie może mieć to zastosowanie, metodach jego pomiaru); 
Opis  znaczenia kryterium (np. informacja o tym czy spełnienie danego kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania, czy spełnienie danego kryterium jest stopniowalne, jaka wagę w ostatecznej ocenie ma 
ocena danego kryterium); 
Ocena –  określenie możliwych sposobów oceny – np.  tak/nie/nie dotyczy, 0/1, max 5 pkt, itp. 

d) usuwa się dotychczasowy pkt. 3.1 – wymogi formalne oraz kryteria wyboru projektów dla Działania 10.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i 

poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez powiatowe urzędy pracy (na rok 2015) w brzmieniu: 

KRYTERIA DOSTĘPU 

DLA PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH  

POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA 2015 ROK  

(DZIAŁANIE 10.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez powiatowe 
urzędy pracy) 

Kryterium dostępu nr 1 

Nazwa kryterium 

Uczestnikami projektu są osoby bezrobotne w wieku powyżej 29 roku życia, znajdujące się w grupie pierwszej 
oddalenia od rynku pracy – bezrobotni aktywni (I profil pomocy)  lub w grupie drugiej oddalenia od rynku pracy – 
bezrobotni wymagający wsparcia (II profil pomocy), a dodatkowo spełniające co najmniej jedno z poniższych 
kryteriów: 

a) osoby długotrwale bezrobotne 

b) osoby niepełnosprawne 

c) osoby powyżej 50 roku życia 

d) kobiety 

e) osoby niskowykwalifikowane (tj. osoby o niskich kwalifikacjach) 

Uzasadnienie i definicja 
kryterium 

Wprowadzenie kryterium ogranicza grupę docelową do osób bezrobotnych, które znajdują się w szczególnie trudnej 
sytuacji na rynku pracy. Wybór grupy docelowej wynika z celów interwencji określonych w Umowie Partnerstwa dla CT8 
Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników.  
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Osoba w wieku powyżej 29 roku życia – osoba, która ma 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin). 

Osoba bezrobotna – osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia. 
Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi definicjami, nawet jeżeli nie spełniają 
one wszystkich trzech kryteriów. (Definicja zgodna z definicją osoby bezrobotnej, zawartą we Wspólnej Liście 
Wskaźników Kluczowych). 

Osoba długotrwale bezrobotna - osoba bezrobotna  nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy. (Definicja zgodna z 
definicją osoby długotrwale bezrobotnej, zawartą we Wspólnej Liście Wskaźników Kluczowych). 

Osoba powyżej 50 roku życia – osoba, która w roku, w którym przystąpiła do projektu była w wieku 50 lat lub więcej. 
Wiek uczestnika określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie. 

Osoba niskowykwalifikowana (tj. osoba o niskich kwalifikacjach) – osoba posiadająca wykształcenie na poziomie do 
ISCED 3 włącznie. Poziom ISCED 1: wykształcenie podstawowe, poziom ISCED 2: wykształcenie gimnazjalne, poziom ISCED 
3: wykształcenie ponadgimnazjalne. Definicje na podstawie ISCED 2011 (UNESCO). Stopień uzyskanego wykształcenia 
określany jest w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. Należy brać pod uwagę najwyższy ukończony poziom ISCED. 

Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny formalnej z wykorzystaniem Karty oceny formalnej projektu 
pozakonkursowego PUP.  

Opis znaczenia kryterium 
Kryterium jest obligatoryjne, co oznacza, iż jego spełnienie (wraz z pozostałymi kryteriami dostępu) jest warunkiem 
przyznania dofinansowania. Kryterium ma charakter zerojedynkowy i nie jest stopniowalne.  

Kryterium dostępu nr 2 

Nazwa kryterium 
Projekt zakłada, że proces rekrutacji uczestników projektu zakończy się do 31.12.2015 r., przy czym końcowa data 
realizacji projektu nie może być późniejsza niż 30.06.2016 roku. 

Uzasadnienie i definicja 
kryterium 

Wprowadzenie kryterium ma umożliwiać kontynuację wsparcia uczestnikom projektu w pierwszej połowie 2016 roku, 
przy czym wsparcie w 2016 roku będzie musiało zostać sfinansowane ze środków przyznanych na podstawie 
Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w 
województwie w ramach RPO na 2016 rok. 

Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny formalnej z wykorzystaniem Karty oceny formalnej projektu 
pozakonkursowego PUP.  

Opis znaczenia kryterium 
Kryterium jest obligatoryjne, co oznacza, iż jego spełnienie (wraz z pozostałymi kryteriami dostępu) jest warunkiem 
przyznania dofinansowania. Kryterium ma charakter zerojedynkowy i nie jest stopniowalne. 
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Kryterium dostępu nr 3 

Nazwa kryterium 

Projekt zakłada: 
a) ogólny wskaźnik  efektywności zatrudnieniowej dla uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z poniżej 

wymienionych grup docelowych (wskazanych w pkt. b, c, d) na poziomie co najmniej: 

 38% w przypadku powiatów, w których stopa bezrobocia rejestrowanego przekracza średnią 
wojewódzką *) , 

 48% - w przypadku powiatów, w których stopa bezrobocia rejestrowanego nie przekracza średniej 
wojewódzkiej *) . 

b)   dla osób niepełnosprawnych - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej: 

 12% w przypadku powiatów, w których stopa bezrobocia rejestrowanego przekracza średnią 
wojewódzką *), 

 22%  w przypadku powiatów, w których stopa bezrobocia rejestrowanego nie przekracza średniej 
wojewódzkiej *). 

c)  dla osób długotrwale bezrobotnych - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej: 

 30% w przypadku powiatów, w których stopa bezrobocia rejestrowanego przekracza średnią 
wojewódzką *), 

 40%  w przypadku powiatów, w których stopa bezrobocia rejestrowanego nie przekracza średniej 
wojewódzkiej *). 

d)  dla osób o niskich kwalifikacjach - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej: 

 31% w przypadku powiatów, w których stopa bezrobocia rejestrowanego przekracza średnią 
wojewódzką *), 

 41% - w przypadku powiatów, w których stopa bezrobocia rejestrowanego nie przekracza średniej 
wojewódzkiej *). 

Uzasadnienie i definicja 
kryterium 

*) wg stanu na 30 listopada 2014r. 
Spełnienie powyższego kryterium będzie weryfikowane w okresie realizacji projektu i po jego zakończeniu, zgodnie z 
Wytycznymi w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. 

Referencyjne wartości wskaźników efektywności zatrudnieniowej przygotowano w oparciu o wyniki badań kilku edycji 
„Badanie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
2007-2013” oraz „badanie skuteczności wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013”, które zostały zrealizowane na zlecenie IZ PO KL. 

Opis znaczenia kryterium 
Kryterium jest obligatoryjne, co oznacza, iż jego spełnienie (wraz z pozostałymi kryteriami dostępu) jest warunkiem 
przyznania dofinansowania. Kryterium ma charakter zerojedynkowy i nie jest stopniowalne. 

Kryterium dostępu nr 4 

Nazwa kryterium 
Projekt skierowany jest do osób długotrwale bezrobotnych - w proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja osób 
długotrwale bezrobotnych w wieku powyżej 29 lat kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu 
(należących do I lub II profilu pomocy) i zarejestrowanych w rejestrze danego PUP, w stosunku do ogólnej liczby 
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zarejestrowanych osób bezrobotnych w wieku powyżej 29 lat. (wg stanu na 30.11.2014 r.) 

Uzasadnienie i definicja 
kryterium 

Wprowadzenie kryterium wynika z konieczności osiągnięcia określonych wskaźników w ramach projektów oraz objęcia 
wsparciem grup znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. 

Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny formalnej z wykorzystaniem Karty oceny formalnej projektu 
pozakonkursowego PUP.  

Opis znaczenia kryterium 

Spełnienie kryterium jest obligatoryjne, co oznacza, że jego spełnienie, wraz z pozostałymi kryteriami dostępu, jest 
warunkiem przyznania dofinansowania. Kryterium ma charakter zerojedynkowy i nie jest stopniowalne. 

 

Kryterium dostępu nr 5 

Nazwa kryterium 

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych - w proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja osób 
niepełnosprawnych w wieku powyżej 29 lat kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu (należących 
do I lub II profilu pomocy) i zarejestrowanych w rejestrze danego PUP w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych 
osób bezrobotnych w wieku powyżej 29 lat. (wg stanu na 30.11.2014 r.) 

Uzasadnienie i definicja 
kryterium 

Wprowadzenie kryterium wynika z konieczności osiągnięcia określonych wskaźników w ramach projektów oraz objęcia 
wsparciem grup znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. 

Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny formalnej z wykorzystaniem Karty oceny formalnej projektu 
pozakonkursowego PUP.  

Opis znaczenia kryterium 
Spełnienie kryterium jest obligatoryjne, co oznacza, że jego spełnienie, wraz z pozostałymi kryteriami dostępu, jest 
warunkiem przyznania dofinansowania. Kryterium ma charakter zerojedynkowy i nie jest stopniowalne. 

 

WYMOGI FORMALNE WYBORU PROJEKTÓW 
POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY W RAMACH DZIAŁANIA 10.1 REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020 

 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 w trybie pozakonkursowym instytucja określi tryb uzupełnienia w wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie. W przypadku 
braku uzupełnienia wniosku lub niezłożenia wymaganych wyjaśnień w wyznaczonym terminie projekt nie zostaje dopuszczony do oceny lub dalszej oceny. 

Lp. Nazwa wymogu Definicja wymogu Opis wymogu 

1. 

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami 
(jeśli dotyczy) jest kompletny, spójny i 
sporządzony zgodnie z instrukcją wypełniania 
wniosku o dofinansowanie i regulaminem 

a) Wniosek został złożony w formie wskazanej w regulaminie 
konkursu / wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie. 

W przypadku niespełnienia  wymogu wnioskodawca zostanie wezwany do 
poprawienia/uzupełnienia dokumentów we wskazanym terminie. 

b) Wersja elektroniczna wniosku jest zgodna z wersją papierową 
(czy sumy kontrolne wersji papierowej i elektronicznej są 

W przypadku niespełnienia  wymogu wnioskodawca zostanie wezwany do 
poprawienia/uzupełnienia dokumentów we wskazanym terminie. 
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konkursu/wezwaniu  do złożenia wniosku o 
dofinansowanie 

tożsame) oraz czy wydruk zawiera wszystkie strony. 

c) Wersja papierowa wniosku opatrzona została pieczęciami 
Wnioskodawcy  

W przypadku niespełnienia  wymogu wnioskodawca zostanie wezwany do 
poprawienia/uzupełnienia dokumentów we wskazanym terminie. 

d) Wersja papierowa wniosku została podpisana przez osoby 
upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy  

W przypadku niespełnienia  wymogu wnioskodawca zostanie wezwany do 
poprawienia/uzupełnienia dokumentów we wskazanym terminie. 

e) Wraz z wnioskiem złożono załączniki wymagane w regulaminie 
konkursu / wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie. 

W przypadku niespełnienia  wymogu wnioskodawca zostanie wezwany do 
poprawienia/uzupełnienia dokumentów we wskazanym terminie. 

f)  Informacje przedstawione we wniosku i załącznikach są spójne. 
W przypadku niespełnienia  wymogu wnioskodawca zostanie wezwany do 
poprawienia/uzupełnienia dokumentów we wskazanym terminie. 

g) Wniosek został sporządzony w języku polskim (wnioskodawca 

zobligowany jest do wypełnienia wniosku w języku polskim).  

W przypadku niespełnienia  wymogu wnioskodawca zostanie wezwany do 

poprawienia/uzupełnienia dokumentów we wskazanym terminie. 

 

KRYTERIA FORMALNE WYBORU PROJEKTÓW 
POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY W RAMACH DZIAŁANIA 10.1 REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 w trybie pozakonkursowym instytucja określi tryb uzupełnienia w wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie. W przypadku 
braku uzupełnienia wniosku lub niezłożenia wymaganych wyjaśnień w wyznaczonym terminie projekt nie zostaje dopuszczony do oceny lub dalszej oceny. 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis kryterium 

1. 

Wniosek został złożony w odpowiedzi na 
ogłoszenie o właściwym naborze/ wezwaniu 
do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz w 
terminie zgodnym z  terminem określonym w 
ogłoszeniu o naborze/ wezwaniu do złożenia 
wniosku o dofinansowanie 

We wniosku wpisano właściwy numer konkursu/wezwania do złożenia 
wniosku o dofinansowanie. Data wpływu wniosku do właściwej 
instytucji (data wpływu w systemie teleinformatycznym) zawiera się w 
przedziale określonym w ogłoszeniu o konkursie / wezwaniu do 
złożenia  wniosku o dofinansowanie. 

Kryterium obligatoryjne. 
Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania.  
W przypadku niespełnienia  kryterium wnioskodawca zostanie wezwany do 
poprawienia/uzupełnienia dokumentów we wskazanym terminie. 

2.  

Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z 
 możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze 
środków UE na podstawie odrębnych 
przepisów. 

Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania 
dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.  2013 
poz. 885 z późn. zm.). 

Kryterium obligatoryjne. 
Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania.  
W przypadku niespełnienia  kryterium wnioskodawca zostanie wezwany do 
poprawienia/uzupełnienia dokumentów we wskazanym terminie. 

3. 

Wnioskodawca zgodnie z RPO WiM 2014-2020 
oraz ze Szczegółowym Opisem Osi 
Priorytetowych WiM 2014-2020 jest 
podmiotem uprawnionym do ubiegania się o 
dofinansowanie w ramach właściwego 
działania/poddziałania lub zgodnie z 
Regulaminem konkursu / wezwaniem do 
złożenia wniosku o dofinansowanie 

Weryfikowana będzie zgodność formy prawnej wnioskodawcy z typem 
beneficjentów wskazanym w  Szczegółowym Opisem Osi 
Priorytetowych WiM 2014-2020 lub w szczególności z Regulaminem 
konkursu / wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie. 

Kryterium obligatoryjne. 
Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania.  
W przypadku niespełnienia  kryterium wnioskodawca zostanie wezwany do 
poprawienia/uzupełnienia dokumentów we wskazanym terminie. 

4. 
Realizacja projektu mieści się w okresie od 
01.01.2015 do 31.12.2023r.  

Weryfikowana będzie zgodność okresu  realizacji projektu z 
założeniami przyjętymi w Wytycznych w zakresie realizacji projektów 
finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów 
operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu 
Społecznego na lata 2014-2020. 

Kryterium obligatoryjne. 
Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania.  
W przypadku niespełnienia  kryterium wnioskodawca zostanie wezwany do 
poprawienia/uzupełnienia dokumentów we wskazanym terminie. 
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KRYTERIA MERYTORYCZNE WYBORU PROJEKTÓW 
POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY W RAMACH DZIAŁANIA 10.1 REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 w trybie pozakonkursowym instytucja określi tryb uzupełnienia w wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie. W 
przypadku braku uzupełnienia wniosku lub niezłożenia wymaganych wyjaśnień w wyznaczonym terminie projekt nie zostaje dopuszczony do oceny lub dalszej oceny. 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis kryterium 

1. Poprawność sporządzenia budżetu projektu 

Wydatki przedstawione w projekcie są  zgodne z : 
 katalogiem wydatków kwalifikowanych zawartym w 

„Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020” oraz właściwym schematem 
pomocy publicznej.  

 niezbędne do realizacji projektów i osiągnięcia jego celów, 
 efektywne kosztowo, 
 uzasadnione w ramach kwot ryczałtowych (jeśli dotyczy) 
 zgodne ze  standardem i cenami rynkowymi określonymi w 

wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie 
/Regulaminu konkursu (jeśli dotyczy) 
 

 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 
 
Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu im wartości logicznych „tak” 
lub „nie”. 
 
W przypadku niespełnienia  kryterium wnioskodawca zostanie wezwany do 
poprawienia/uzupełnienia dokumentów we wskazanym terminie. 

2. 

Zgodność wniosku z zapisami następujących 
dokumentów: 
- RPO WiM 2014-2020, 
- SzOOP RPO WiM 2014-2020 
- regulaminem konkursu/naboru 

Weryfikowana będzie zgodność zapisów złożonego wniosku o 
dofinansowanie z właściwymi dokumentami, w szczególności czy 
zachodzi zgodność  z wymogami przewidzianymi dla danego 
działania/poddziałania w ramach RPO WiM 2014-2020 zawartymi w 
SzOOP RPO WiM 2014-2020 (SzOOP). Kryterium jest spełnione, jeżeli 
odpowiedzi na wszystkie pytania , które dotyczą danego wniosku 
zawarte w Załączniku do ww. kryterium są twierdzące. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 
 
Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu im wartości logicznych „tak” 
lub „nie”. 
 
W przypadku niespełnienia  kryterium wnioskodawca zostanie wezwany do 
poprawienia/uzupełnienia dokumentów we wskazanym terminie. 

3. 
Zgodność projektu z  politykami                                                                                                                  
horyzontalnymi Unii Europejskiej – z zasadą 
równości szans kobiet i mężczyzn. 

Weryfikowana będzie zgodność projektu z prawodawstwem unijnym 
oraz właściwymi zasadami unijnymi w oparciu o standard minimum 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 
 
Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu im wartości logicznych „tak” 
lub „nie”. 
 
W przypadku niespełnienia  kryterium wnioskodawca zostanie wezwany do 
poprawienia/uzupełnienia dokumentów we wskazanym terminie. 

4. 

Zgodność projektu z  politykami                                                                                                                  
horyzontalnymi Unii Europejskiej - z zasadą 
równości szans i niedyskryminacji , w tym 
dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami. 

Weryfikowana będzie zgodność projektu z prawodawstwem unijnym 
oraz właściwymi zasadami unijnymi. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 
 
Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu im wartości logicznych „tak” 
lub „nie”. 
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W przypadku niespełnienia  kryterium wnioskodawca zostanie wezwany do 
poprawienia/uzupełnienia dokumentów we wskazanym terminie. 

5. 
Zgodność projektu z  politykami                                                                                                                  
horyzontalnymi Unii Europejskiej - z zasadą 
zrównoważonego rozwoju. 

Weryfikowana będzie zgodność projektu z prawodawstwem unijnym 
oraz właściwymi zasadami unijnymi. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 
 
Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu im wartości logicznych „tak” 
lub „nie”. 
 
W przypadku niespełnienia  kryterium wnioskodawca zostanie wezwany do 
poprawienia/uzupełnienia dokumentów we wskazanym terminie. 

6. 
Zgodność projektu z ustawą prawo zamówień 
publicznych oraz innym właściwym 
prawodawstwem krajowym. 

Weryfikowana będzie zgodność zapisów we wniosku o 
dofinansowanie projektu oraz założeń projektu z przepisami ustawy 
prawo zamówień publicznych i innym właściwym prawodawstwem 
krajowym. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 
 
Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu im wartości logicznych „tak” 
lub „nie”. 
 
W przypadku niespełnienia  kryterium wnioskodawca zostanie wezwany do 
poprawienia/uzupełnienia dokumentów we wskazanym terminie. 

7. 
Zgodność projektu z zasadami pomocy 
publicznej lub pomocy de minimis. 

Weryfikowana będzie zgodność zapisów we wniosku o 
dofinansowanie projektu z zasadami pomocy publicznej w odniesieniu 
do form wsparcia, wydatków i grup docelowych, jak również oceniana 
będzie możliwość udzielenia w ramach projektu pomocy de 
minimis/pomocy publicznej, uwzględniając reguły ogólne jej 
przyznawania oraz warunki jej dopuszczalności w danym typie 
projektu. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 
 
Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu im wartości logicznych „tak” 
lub „nie”. 
 
W przypadku niespełnienia  kryterium wnioskodawca zostanie wezwany do 
poprawienia/uzupełnienia dokumentów we wskazanym terminie. 

8. 

Adekwatność potrzeby realizacji projektu w 
kontekście potrzeb grupy docelowej, w tym 
potrzeb zidentyfikowanych w RPO WiM2014-
2020.  

Weryfikowane będą następujące aspekty, które muszą być spełnione, 
aby projekt mógł otrzymać dofinansowanie:  

 Wybrano kluczową dla realizacji projektu grupę docelową,  w 
tym opisano dobór grupy docelowej do realizowanego 
projektu, przedstawiono opis grupy docelowej i sposób 
rekrutacji uczestników/czek do projektu; 

 Wybrano odpowiednie (kluczowe, najbardziej naglące, 
pierwotne) problemy grupy docelowej do rozwiązania przez 
projekt; 

 Potrzeba realizacji danego projektu jest zrozumiała i jasno 
wynika z problemów i niedogodności grupy docelowej. 

Informacje muszą uwzględniać również sytuację grupy docelowej, 
zdiagnozowaną w RPO WiM 2014-2020. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 
 
Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu im wartości logicznych „tak” 
lub „nie”. 
 
W przypadku niespełnienia  kryterium wnioskodawca zostanie wezwany do 
poprawienia/uzupełnienia dokumentów we wskazanym terminie. 

9. 
Trafność realizacji przez projekt celów 
istotnych dla grupy docelowej, w tym celów 
zidentyfikowanych w RPO WiM 2014-2020. 

Weryfikowane będą następujące aspekty, które muszą być spełnione, 
aby projekt mógł otrzymać dofinansowanie:  

 Cele są pożądane przez grupę docelową (wynikają z analizy 
potrzeb); 

 Projekt zakłada realizację celów wykonalnych w kontekście 
analizy potrzeb; 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 
 
Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu im wartości logicznych „tak” 
lub „nie”. 
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 Zadania przewidziane do realizacji  zaplanowano racjonalnie i 
wykonalnie w harmonogramie; 

 Projekt realizuje zadania  pozwalające rozwiązać wybrane  
przez  wnioskodawcę problemy ; 

 Projekt realizuje cele RPO WiM 2014-2020 w zakresie danego 
Działania; 

 Opisano sposób, w jaki zostanie zachowana trwałość  
rezultatów projektu (jeśli dotyczy). 

Informacje muszą uwzględniać również cele wyznaczone w RPO WiM 
2014-2020. 
 

W przypadku niespełnienia  kryterium wnioskodawca zostanie wezwany do 
poprawienia/uzupełnienia dokumentów we wskazanym terminie. 

10. Realizacja wskaźników.  

Weryfikowana będzie prawidłowość doboru i opisu (jeśli dotyczy) 
wskaźników kluczowych i specyficznych dla celu szczegółowego 
Programu w odniesieniu do typu projektu/grupy docelowej (zgodnie z 
SzOOP), jak również czy  zaplanowane wartości wskaźników są 
możliwe do osiągnięcia w ramach realizowanego projektu. Analizie 
podlegać będzie również założony sposób monitorowania 
wskaźników. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 
Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu im wartości logicznych „tak” 
lub „nie”. 
W przypadku niespełnienia  kryterium wnioskodawca zostanie wezwany do 
poprawienia/uzupełnienia dokumentów we wskazanym terminie. 

 

Załącznik do KRYTERIÓW OGÓLNYCH MERYTORYCZNYCH WYBORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH PUP W RAMACH DZIAŁANIA 10.1 REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA 

WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020 

Lp. 
Zgodność wniosku z zapisami SzOOP RPO WiM 2014-2020 oraz regulaminem konkursu/naboru 

(kryterium ogólne zerojedynkowe) 
TAK NIE 

Projekty pozakonkursowe 
PUP 

1. Typ projektu jest zgodny z wykazem zawartym w pkt 6  („Typy projektów”) opisu Działania w SzOOP    

2. 
Wybór grupy docelowej jest zgodny z wykazem zawartym w pkt 9 („Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy 
wsparcia (jeśli dotyczy)”) SzOOP 

   

 

e) usuwa się dotychczasowy pkt. 3.2 – wymogi formalne oraz kryteria wyboru projektów dla Działanie 10.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych 

i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez powiatowe urzędy pracy (na rok 2016) w brzmieniu: 

WYMOGI FORMALNE  
Wymogi formalne mają zastosowanie do projektów wybieranych w trybie pozakonkursowym w ramach Działania 10.1 RPO WiM 2014-2020 

Lp. Nazwa wymogu Definicja wymogu 
Opis znaczenia 

wymogu 
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1.  Wniosek złożono w wersji papierowej. 
W ramach wymogu weryfikowane będzie złożenie wersji papierowej wniosku, stanowiącej 
wydruk z lokalnego systemu informatycznego. 
Ocena spełnienia wymogu polega na przypisaniu mu wartości logicznej „tak” albo „nie”. 

W przypadku niespełnienia wymogu, 
Wnioskodawca zostanie wezwany do 
poprawienia/uzupełnienia dokumentów w 
terminie nie krótszym niż 7 dni. 

2.  

Wersja elektroniczna wniosku jest zgodna z wersją 
papierową (sumy kontrolne wersji papierowej i 
elektronicznej są tożsame) oraz wydruk zawiera 
wszystkie strony o sumie kontrolnej zgodnej z wersją 
elektroniczną.  

W ramach wymogu weryfikowana będzie spójność sum kontrolnych wersji elektronicznej i 
papierowej wniosku oraz kompletność stron wersji papierowej wniosku o sumie kontrolnej 
zgodnej z wersją elektroniczną. W przypadku zidentyfikowania niezgodności sumy kontrolnej 
pomiędzy wersją elektroniczną a wersją papierową wniosku, uzupełnieniu podlega jedynie 
wersja papierowa wniosku. 
Ocena spełnienia wymogu polega na przypisaniu mu wartości logicznej „tak” albo „nie”. 

W przypadku niespełnienia wymogu, 
Wnioskodawca zostanie wezwany do 
poprawienia/uzupełnienia dokumentów w 
terminie nie krótszym niż 7 dni. 
 
 
 

3.  

Wniosek w wersji papierowej został opatrzony podpisami 
i pieczęciami osoby uprawnionej/osób uprawnionych do 
podejmowania wiążących decyzji w imieniu 
Wnioskodawcy.  

W ramach wymogu weryfikowane będzie opatrzenie wersji papierowej podpisami i 
pieczęciami osoby uprawnionej/osób uprawnionych do podejmowania wiążących decyzji 
(zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie) w imieniu Wnioskodawcy. 
Przez złożenie podpisu należy rozumieć opatrzenie wniosku o dofinansowanie podpisem 
czytelnym (z imienia i nazwiska) bądź złożenie podpisu nieczytelnego (parafy) wraz z 
pieczęcią imienną. 
Ocena spełnienia wymogu polega na przypisaniu mu wartości logicznej „tak” albo „nie”. 

W przypadku niespełnienia wymogu, 
Wnioskodawca zostanie wezwany do 
poprawienia/uzupełnienia dokumentów w 
terminie nie krótszym niż 7 dni. 
 
 
 
 

4.  
Wraz z wnioskiem złożono wszystkie wymagane 
załączniki, zgodnie z Regulaminem naboru (o ile dotyczy). 

W ramach wymogu weryfikowane będzie czy do wniosku dołączone zostały wszystkie 
wymagane załączniki określone w Regulaminie naboru (o ile dotyczy). 
Ocena spełnienia wymogu polega na przypisaniu mu wartości logicznej „tak”, „nie” albo 
stwierdzeniu, że wymóg „nie dotyczy” danego projektu. 

W przypadku niespełnienia wymogu, 
Wnioskodawca zostanie wezwany do 
poprawienia/uzupełnienia dokumentów w 
terminie nie krótszym niż 7 dni. 
 

5.  
Wniosek nie zawiera innych braków formalnych lub 
oczywistych omyłek prowadzących do istotnej 
modyfikacji wniosku. 

W ramach wymogu weryfikowane będzie czy wniosek nie zawiera innych niż wymienione w 
pkt 1-4 braków formalnych lub oczywistych omyłek, prowadzących do istotnej modyfikacji 
wniosku, zgodnie z art. 43 ustawy z dn. 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.), 
Ocena spełnienia wymogu polega na przypisaniu mu wartości logicznej „tak” lub „nie”. 
 

W przypadku niespełnienia wymogu, 
Wnioskodawca zostanie wezwany do 
poprawienia/uzupełnienia dokumentów w 
terminie nie krótszym niż 7 dni. 
 
 
 
 

KRYTERIA FORMALNE WYBORU PROJEKTÓW 
Kryteria mają zastosowanie do projektów wybieranych w trybie pozakonkursowym w ramach Działania 10.1 RPO WiM 2014-2020 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium 
Opis znaczenia 

kryterium 
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1.  
Wniosek został złożony w odpowiedzi na ogłoszenie o 
właściwym naborze/wezwanie do złożenia wniosku o 
dofinansowanie. 

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność  złożonego wniosku z 
ogłoszeniem o naborze/wezwaniem do złożenia wniosku. Ocena spełnienia 
kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznej „tak” albo „nie”. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. W przypadku niespełnienia kryterium 
Wnioskodawca zostanie wezwany do 
poprawienia/uzupełnienia dokumentów.  

2.  
Wniosek został złożony w terminie zgodnym z terminem 
określonym w ogłoszeniu o naborze/wezwaniu do złożenia 
wniosku o dofinansowanie. 

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność  terminu złożonego 
wniosku z terminem zawartym w ogłoszeniem o naborze/wezwaniu do 
złożenia wniosku. Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu 
wartości logicznej „tak” albo „nie”. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. W przypadku niespełnienia kryterium 
Wnioskodawca zostanie wezwany do 
poprawienia/uzupełnienia dokumentów. 

3.  

Wnioskodawca zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi 
Priorytetowych RPO WiM 2014-2020 jest podmiotem 
uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w ramach 
właściwego Działania RPO WiM 2014-2020. 

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność Wnioskodawcy z 
typem beneficjentów wskazanym w Szczegółowym Opisie Osi 
Priorytetowych RPO WiM 2014-2020. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznej 
„tak” albo „nie”. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. W przypadku niespełnienia kryterium 
Wnioskodawca zostanie wezwany do 
poprawienia/uzupełnienia dokumentów.  

 

4.  
Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z  możliwości ubiegania 
się o dofinansowanie ze środków UE na podstawie odrębnych 
przepisów. 

W ramach kryterium weryfikowane będzie czy Wnioskodawca nie podlega 
wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, 
o którym mowa w: 

 art. 207 ust. 4 i ust.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych; 

Kryterium weryfikowane na podstawie Oświadczenia Wnioskodawcy. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznej 
„tak” albo „nie”. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. W przypadku niespełnienia kryterium 
Wnioskodawca zostanie wezwany do 
poprawienia/uzupełnienia dokumentów.  

 

 

 

 

5.  
Okres realizacji projektu zawiera się w przedziale 1 stycznia 
2014 – 31 grudnia 2023 roku. 

W ramach kryterium weryfikowane będzie, czy w polu wniosku 
dotyczącym okresu realizacji projektu wpisano właściwy okres realizacji 
projektu.  

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznej 
„tak” albo „nie”. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. W przypadku niespełnienia kryterium 
wnioskodawca zostanie wezwany do 
poprawienia/uzupełnienia dokumentów.  

6.  
Wniosek oraz załączniki (o ile dotyczy) wypełniono w języku 
polskim. 

W ramach kryterium weryfikowane będzie czy wniosek oraz załączniki (o 
ile dotyczy) wypełnione są w języku polskim. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznej 
„tak” albo „nie”. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. W przypadku niespełnienia kryterium 
Wnioskodawca zostanie wezwany do 
poprawienia/uzupełnienia dokumentów.  
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KRYTERIA MERYTORYCZNE WYBORU PROJEKTÓW  
Kryteria mają zastosowanie do projektów wybieranych w trybie pozakonkursowym w ramach Działania 10.1 RPO WiM 2014-2020 

 

Kryteria zerojedynkowe 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1.  

Zgodność wniosku z zapisami właściwej Osi 
Priorytetowej RPO WiM 2014-2020 i SZOOP RPO 
WiM 2014-2020 w zakresie: typu projektu, 
wyboru grupy docelowej.  

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność zapisów złożonego wniosku o dofinansowanie 
z wymogami przewidzianymi dla danego Działania w ramach RPO WiM 2014-2020 zawartymi w 
SZOOP RPO WiM 2014-2020 w zakresie:   

 zgodności typu projektu z wykazem zawartym w „Typach projektów” w SZOOP RPO WiM 2014-
2020, 

 zgodności wyboru grupy docelowej z wykazem zawartym w „Grupa docelowa/ostateczni 
odbiorcy wsparcia w SZOOP RPO WiM 2014-2020, 

 Projekt znajduje się w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w 
ramach trybu pozakonkursowego stanowiącym załącznik do SzOOP. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznych „tak” albo „nie”.  

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania.  W przypadku niespełnienia 
kryterium Wnioskodawca zostanie wezwany do 
poprawienia/uzupełnienia dokumentów. 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.  
Wartość kosztów pośrednich jest zgodna z 
limitami określonymi w Regulaminie naboru. 

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność poziomu kosztów pośrednich, wskazanych we 
wniosku o dofinansowanie, z limitami określonymi w Regulaminie naboru na podstawie zapisów 
zawartych w Wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy 
w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na 
lata 2014-2020. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznej „tak”, „nie” albo 
stwierdzeniu, że kryterium „nie dotyczy” danego projektu. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania.  W przypadku niespełnienia 
kryterium Wnioskodawca zostanie wezwany do 
poprawienia/uzupełnienia dokumentów.  

 

 

3.  
Zgodność projektu z zasadą równości szans kobiet 
i mężczyzn (w oparciu o standard minimum). 

W ramach kryterium weryfikowane będzie spełnienie standardu minimum oceniane na podstawie 
kryteriów oceny określonych w Wytycznych 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. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania.  W przypadku niespełnienia 
kryterium Wnioskodawca zostanie wezwany do 
poprawienia/uzupełnienia dokumentów.  



70 
 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznej „tak” albo „nie”.    

 

 

4.  
Zgodność projektu z zasadą zrównoważonego 
rozwoju. 

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność projektu z zasadą zrównoważonego rozwoju, o 
której mowa w art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznych „tak” albo „nie”. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania.  W przypadku niespełnienia 
kryterium Wnioskodawca zostanie wezwany do 
poprawienia/uzupełnienia dokumentów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  
Zgodność projektu z zasadą równości szans i 
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami. 

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność projektu z zasadą równości szans i 
niedyskryminacji, o której mowa w art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1083/2006. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznych „tak” albo „nie”. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania.  W przypadku niespełnienia 
kryterium Wnioskodawca zostanie wezwany do 
poprawienia/uzupełnienia dokumentów.  

6.  

Projekt jest zgodny z właściwym prawodawstwem 
krajowym, w tym z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 907, z późn. zm.). 

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność projektu z prawodawstwem krajowym, w tym 
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. 
zm.). 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznych „tak” albo „nie”. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania.  W przypadku niespełnienia 
kryterium Wnioskodawca zostanie wezwany do 
poprawienia/uzupełnienia dokumentów.  

 



71 
 

7.  
Zgodność projektu z zasadami pomocy publicznej 
lub pomocy de minimis. 

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność zapisów wniosku o dofinansowanie projektu z 
zasadami pomocy publicznej w odniesieniu do form wsparcia, wydatków i grup docelowych, jak 
również oceniana będzie możliwość udzielenia w ramach projektu pomocy de minimis/pomocy 
publicznej, uwzględniając reguły ogólne jej przyznawania oraz warunki jej dopuszczalności w danym 
typie projektu. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznych „tak” albo „nie”. 

 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. W przypadku niespełnienia 
kryterium Wnioskodawca zostanie wezwany do 
poprawienia/uzupełnienia dokumentów. 

 

 

 

 

8.  

Adekwatność doboru grupy docelowej do 
właściwego celu szczegółowego RPO WiM 2014-
2020 oraz jakość diagnozy specyfiki tej grupy. 

 

W ramach kryterium weryfikowana będzie adekwatność doboru grupy docelowej do właściwego 
celu szczegółowego RPO WiM 2014-2020 oraz jakość diagnozy specyfiki tej grupy, w tym opis: 

 istotnych cech uczestników (osób lub podmiotów), którzy zostaną objęci wsparciem w 
kontekście zdiagnozowanej sytuacji problemowej, 

 potrzeb uczestników projektu w kontekście wsparcia, które ma być udzielane w ramach 
projektu, 

 barier, na które napotykają uczestnicy projektu, 

 sposobu rekrutacji uczestników projektu, w tym kryteriów rekrutacji i kwestii zapewnienia 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznych „tak” albo „nie”. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania.  
W przypadku niespełnienia kryterium 
Wnioskodawca zostanie wezwany do 
poprawienia/uzupełnienia dokumentów. 

 

9.  

Zgodność projektu z właściwym celem 
szczegółowym Priorytetu Inwestycyjnego RPO 
WiM 2014-2020 oraz adekwatność doboru i opisu 
wskaźników, źródeł oraz sposobu ich pomiaru. 

 

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność projektu z właściwym celem szczegółowym 
Priorytetu Inwestycyjnego RPO WiM 2014-2020 oraz adekwatność doboru i opisu wskaźników, 
źródeł oraz sposobu ich pomiaru, w tym: 

 wskazanie celu projektu, 

 dobór i opis wskaźników realizacji celów, (wskaźników rezultatu i produktu, w tym 
wskaźników programowych i specyficznych),  

 wskazanie źródeł i sposobów pomiaru wskaźników. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznych „tak” albo „nie”. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. W przypadku niespełnienia 
kryterium Wnioskodawca zostanie wezwany do 
poprawienia/uzupełnienia dokumentów. 

 

 

 

 

 

10.  
Spójność zadań przewidzianych do realizacji w 
ramach projektu oraz trafność doboru zadań. 

W ramach kryterium weryfikowana będzie spójność zadań przewidzianych do realizacji w ramach 
projektu oraz trafność doboru tych zadań, w tym: 

 przyporządkowanie wskaźników realizacji do właściwego zadania, 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. W przypadku niespełnienia 
kryterium Wnioskodawca zostanie wezwany do 
poprawienia/uzupełnienia dokumentów. 
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Kryteria merytoryczne – SPECYFICZNE OBLIGATORYJNE  

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 
Ocena 

(Tak / Nie lub pkt.) 

1.  

Uczestnikami projektu są osoby powyżej 29 roku życia (tj. 
od dnia 30 urodzin), należące do jednej z następujących 
grup: 

 osoby bezrobotne, w tym osoby bezrobotne, które 
zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy znajdą się w grupie 
pierwszej (tzw. bezrobotni aktywni – I profil 
pomocy) lub drugiej (tzw. wymagający wsparcia – II 
profil pomocy) oddalenia od rynku pracy, 

 osoby poszukujące pracy.  
Dodatkowo, osoby te muszą kwalifikować się co najmniej 
do jednej z poniższych kategorii: 

 osoby długotrwale bezrobotne,  

 osoby z niepełnosprawnościami, 

 osoby powyżej 50 roku życia,  

 kobiety,  

 osoby niskowykwalifikowane  
(tj. osoby o niskich kwalifikacjach). 

Wprowadzenie kryterium ogranicza grupę docelową do osób 
bezrobotnych, które znajdują się w szczególnie trudnej 
sytuacji na rynku pracy. Wybór grupy docelowej wynika z 
celów interwencji określonych w Umowie Partnerstwa dla 
CT8 Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia 
oraz wsparcie mobilności pracowników.  

Osoba bezrobotna – osoba pozostająca bez pracy, gotowa do 
podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia. Definicja 
uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z 
krajowymi definicjami, nawet jeżeli nie spełniają one 
wszystkich trzech kryteriów (definicja zgodna z definicją 
osoby bezrobotnej, zawartą we Wspólnej Liście Wskaźników 
Kluczowych). 

Osoba w wieku powyżej 29 roku życia – osoba, która ma 30 
lat i więcej (od dnia 30 urodzin). 

Osoba długotrwale bezrobotna – osoba bezrobotna  

Spełnienie kryterium jest 
obligatoryjne, co oznacza, że jego 
niespełnienie skutkuje 
nieprzyznaniem dofinansowania. 
Kryterium ma charakter 
zerojedynkowy i nie jest 
stopniowalne. 

tak/nie 

 sposób, w jaki zostanie zachowana trwałość rezultatów projektu (o ile dotyczy), 

 trafność doboru wskaźników i dokumentów potwierdzających ich wykonanie (o ile dotyczy). 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznych „tak” albo „nie”. 

 

 

 

 

11.  Prawidłowość budżetu projektu. 

W ramach kryterium weryfikowana będzie prawidłowość budżetu projektu, w tym: 

 racjonalność i efektywność wydatków projektu (rozumiana jako relacja nakład/rezultat oraz 
rynkowość kosztów) oraz kwalifikowalność wydatków, 

 niezbędność wydatków do realizacji projektu i osiągania jego celów, 

 techniczna poprawność wypełnienia budżetu projektu. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznych „tak” albo „nie”. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. W przypadku niespełnienia 
kryterium Wnioskodawca zostanie wezwany do 
poprawienia/uzupełnienia dokumentów. 
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nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (definicja 
zgodna z definicją osoby długotrwale bezrobotnej, zawartą 
we Wspólnej Liście Wskaźników Kluczowych). 

Osoba z niepełnosprawnością – osoba zgodnie ze Wspólną 
Listą Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS, stanowiącą 
Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie monitorowania 
postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na 
lata 2014-2020 oraz zgodnie z treścią Wytycznych w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem środków z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-
2020 – osoby z niepełnosprawnościami stanowią osoby 
niepełnosprawne rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 
r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z 
późn. zm.) a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w 
rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie 
zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375). 

Osoba powyżej 50 roku życia – osoba, która w roku, w 
którym przystąpiła do projektu była w wieku 50 lat lub 
więcej. Wiek uczestnika określany jest na podstawie daty 
urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie. 

Osoba niskowykwalifikowana (tj. osoba o niskich 
kwalifikacjach) – osoba posiadająca wykształcenie na 
poziomie do ISCED 3 włącznie. Poziom ISCED 1: wykształcenie 
podstawowe, poziom ISCED 2: wykształcenie gimnazjalne, 
poziom ISCED 3: wykształcenie ponadgimnazjalne (definicje 
na podstawie ISCED 2011 - UNESCO). Stopień uzyskanego 
wykształcenia określany jest w dniu rozpoczęcia uczestnictwa 
w projekcie. Należy brać pod uwagę najwyższy ukończony 
poziom ISCED. 

Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny 
formalnej/merytorycznej/formalno-merytorycznej. 

2. 
Maksymalny okres realizacji projektu zawiera się w 
przedziale 01.01.2016r.-31.12.2016r.  

W ramach kryterium weryfikowane będzie, czy w polu 
wniosku dotyczącym okresu realizacji projektu wpisano 
właściwy okres realizacji projektu. Ocena spełnienia 
kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznej „tak” 
albo „nie”. 
Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny 
formalnej/merytorycznej/formalno-merytorycznej. 

Spełnienie kryterium jest 
obligatoryjne, co oznacza, że jego 
niespełnienie skutkuje 
nieprzyznaniem dofinansowania. 
Kryterium ma charakter 
zerojedynkowy i nie jest 
stopniowalne. 

tak/nie 

3. 

Projekt zakłada: 

a) poziom efektywności zatrudnieniowej dla osób w 
wieku 50 lat i więcej na poziomie co najmniej: 

Spełnienie powyższego kryterium będzie weryfikowane w 
okresie realizacji projektu i po jego zakończeniu, zgodnie z 
Wytycznymi w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z 
udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

Spełnienie kryterium jest 
obligatoryjne, co oznacza, że jego 
niespełnienie skutkuje 
nieprzyznaniem dofinansowania. 
Kryterium ma charakter 

tak/nie 
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 28% w przypadku powiatów, w których stopa 
bezrobocia rejestrowanego przekracza średnią 
wojewódzką*) 

 38% w przypadku powiatów, w których stopa 
bezrobocia rejestrowanego nie przekracza 
średniej wojewódzkiej*) 

b) poziom efektywności zatrudnieniowej dla kobiet na 
poziomie co najmniej: 

 34% w przypadku powiatów, w których stopa 
bezrobocia rejestrowanego przekracza średnią 
wojewódzką*) 

 44% w przypadku powiatów, w których stopa 
bezrobocia rejestrowanego nie przekracza 
średniej wojewódzkiej*) 

c) poziom efektywności zatrudnieniowej dla osób z 
niepełnosprawnościami na poziomie co najmniej: 

 28% w przypadku powiatów, w których stopa 
bezrobocia rejestrowanego przekracza średnią 
wojewódzką*) 

 38% w przypadku powiatów, w których stopa 
bezrobocia rejestrowanego nie przekracza 
średniej wojewódzkiej*) 

d) poziom efektywności zatrudnieniowej dla osób 
długotrwale bezrobotnych na poziomie co najmniej: 

 25% w przypadku powiatów, w których stopa 
bezrobocia rejestrowanego przekracza średnią 
wojewódzką*) 

 35% w przypadku powiatów, w których stopa 
bezrobocia rejestrowanego nie przekracza 
średniej wojewódzkiej*) 

e) poziom efektywności zatrudnieniowej dla osób o 
niskich kwalifikacjach (z wykształceniem 
ponadgimnazjalnym lub niższym) na poziomie co 
najmniej: 

 33% w przypadku powiatów, w których stopa 
bezrobocia rejestrowanego przekracza średnią 
wojewódzką* 

 43% w przypadku powiatów, w których stopa 

obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. 

Referencyjne wartości kryteriów efektywności 
zatrudnieniowej przygotowano w oparciu o wyniki badań 
kilku edycji „Badanie osiągniętych wartości wskaźników 
rezultatu komponentu regionalnego Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013”. 

 

Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny 
formalnej/merytorycznej/formalno-merytorycznej. 

zerojedynkowy i nie jest 
stopniowalne. 
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bezrobocia rejestrowanego nie przekracza 
średniej wojewódzkiej*) 

*wg stanu na 30.11.2015 r. 

4. 

Projekt skierowany jest do osób długotrwale 
bezrobotnych – w proporcji co najmniej takiej samej, jak 
proporcja osób długotrwale bezrobotnych w wieku 
powyżej 29 lat kwalifikujących się do objęcia wsparciem 
w ramach projektu (należących do I lub II profilu pomocy) 
i zarejestrowanych w rejestrze danego PUP, w stosunku 
do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych w 
wieku powyżej 29 lat (wg stanu na 30.11.2015 r.). 

Wprowadzenie kryterium wynika z konieczności osiągnięcia 
określonych wskaźników w ramach projektów oraz objęcia 
wsparciem grup znajdujących się w szczególnie trudnej 
sytuacji na rynku pracy. 

Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny 
formalnej/merytorycznej/formalno-merytorycznej. 

Spełnienie kryterium jest 
obligatoryjne, co oznacza, że jego 
niespełnienie skutkuje 
nieprzyznaniem dofinansowania. 
Kryterium ma charakter 
zerojedynkowy i nie jest 
stopniowalne. tak/nie 

5. 

Projekt skierowany jest do osób z 
niepełnosprawnościami – w proporcji co najmniej takiej 
samej, jak proporcja osób z niepełnosprawnościami w 
wieku powyżej 29 lat kwalifikujących się do objęcia 
wsparciem w ramach projektu (należących do I lub II 
profilu pomocy) i zarejestrowanych w rejestrze danego 
PUP w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób 
bezrobotnych w wieku powyżej 29 lat (wg stanu na 
30.11.2015 r.) 

Wprowadzenie kryterium wynika z konieczności osiągnięcia 
określonych wskaźników w ramach projektów oraz objęcia 
wsparciem grup znajdujących się w szczególnie trudnej 
sytuacji na rynku pracy. 

Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny 
formalnej/merytorycznej/formalno-merytorycznej. 

Spełnienie kryterium jest 
obligatoryjne, co oznacza, że jego 
niespełnienie skutkuje 
nieprzyznaniem dofinansowania. 
Kryterium ma charakter 
zerojedynkowy i nie jest 
stopniowalne. 

tak/nie 

Definicja kryterium (tj. przede wszystkim informacja o zasadach jego oceny oraz, gdzie może mieć to zastosowanie, metodach jego pomiaru); 
Opis  znaczenia kryterium (np. informacja o tym czy spełnienie danego kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania, czy spełnienie danego kryterium jest stopniowalne, jaka wagę w ostatecznej ocenie ma 
ocena danego kryterium); 
Ocena –  określenie możliwych sposobów oceny – np.  tak/nie/nie dotyczy, 0/1, max 5 pkt, itp. 

f) usuwa się dotychczasowy pkt. 3.4 – wymogi formalne oraz kryteria wyboru projektów dla Działania 10.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez 

zatrudnienia – projekty konkursowe (na rok 2015) w brzmieniu: 

WYMOGI FORMALNE WYBORU PROJEKTÓW 

KONKURSOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020 

  Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy wdrożeniowej „w razie stwierdzenia we wniosku o dofinansowanie projektu braków formalnych lub oczywistych omyłek pisarskich właściwa instytucja wzywa wnioskodawcę do 
uzupełnienia wniosku lub poprawienia w nim oczywistej omyłki w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 7 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia” (tryb konkursowy). 
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Lp. Nazwa wymogu Definicja wymogu 
Opis znaczenia 

wymogu 

1
. 

Wniosek złożono w wersji papierowej. 

W ramach wymogu weryfikowane będzie złożenie wersji papierowej wniosku, 
stanowiącej wydruk z lokalnego systemu informatycznego. 

Ocena spełnienia wymogu polega na przypisaniu mu wartości logicznej „tak” albo „nie”. 

W przypadku niespełnienia wymogu, Wnioskodawca zostanie wezwany do 
poprawienia/ uzupełnienia dokumentów w terminie nie krótszym niż 7 
dni. Jeśli Wnioskodawca nie dotrzyma tego terminu lub ponowna 
weryfikacja wniosku od strony poprawności przedłożonej dokumentacji 
pod względem formalnym wykaże, że wskazane uchybienia nie zostały 
usunięte lub wniosek uzupełniono o inne/dodatkowe elementy, nie jest on 
dalej rozpatrywany. 

2
. 

Wersja elektroniczna wniosku jest 
zgodna z wersją papierową (sumy 
kontrolne wersji papierowej i 
elektronicznej są tożsame) oraz 
wydruk zawiera wszystkie strony o 
sumie kontrolnej zgodnej z wersją 
elektroniczną.  

W ramach wymogu weryfikowana będzie spójność sum kontrolnych wersji elektronicznej 
i papierowej wniosku oraz kompletność stron wersji papierowej wniosku o sumie 
kontrolnej zgodnej z wersją elektroniczną. W przypadku zidentyfikowania niezgodności 
sumy kontrolnej pomiędzy wersją elektroniczną a wersją papierową wniosku, 
uzupełnieniu podlega jedynie wersja papierowa wniosku. 

Ocena spełnienia wymogu polega na przypisaniu mu wartości logicznej „tak” albo „nie”. 

W przypadku niespełnienia wymogu, Wnioskodawca zostanie wezwany do 
poprawienia/ uzupełnienia dokumentów w terminie nie krótszym niż 7 
dni. Jeśli Wnioskodawca nie dotrzyma tego terminu lub ponowna 
weryfikacja wniosku od strony poprawności przedłożonej dokumentacji 
pod względem formalnym wykaże, że wskazane uchybienia nie zostały 
usunięte lub wniosek uzupełniono o inne/dodatkowe elementy, nie jest on 
dalej rozpatrywany. 

3
. 

Wniosek w wersji papierowej został 
opatrzony podpisami i pieczęciami 
osoby uprawnionej/osób 
uprawnionych do podejmowania 
wiążących decyzji w imieniu 
Wnioskodawcy i Partnerów (o ile 
dotyczy). 

W ramach wymogu weryfikowane będzie opatrzenie wersji papierowej podpisami i 
pieczęciami osoby uprawnionej/osób uprawnionych do podejmowania wiążących decyzji 
(zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie) w imieniu Wnioskodawcy i Partnerów. 

Przez złożenie podpisu należy rozumieć opatrzenie wniosku o dofinansowanie podpisem 
czytelnym (z imienia i nazwiska) bądź złożenie podpisu nieczytelnego (parafy) wraz z 
pieczęcią imienną. 

Ocena spełnienia wymogu polega na przypisaniu mu wartości logicznej „tak” albo „nie”. 

W przypadku niespełnienia wymogu, Wnioskodawca zostanie wezwany do 
poprawienia/ uzupełnienia dokumentów w terminie nie krótszym niż 7 
dni. Jeśli Wnioskodawca nie dotrzyma tego terminu lub ponowna 
weryfikacja wniosku od strony poprawności przedłożonej dokumentacji 
pod względem formalnym wykaże, że wskazane uchybienia nie zostały 
usunięte lub wniosek uzupełniono o inne/dodatkowe elementy, nie jest on 
dalej rozpatrywany. 

4
. 

Wraz z wnioskiem złożono wszystkie 
wymagane załączniki, zgodnie z 
Regulaminem konkursu (o ile 
dotyczy). 

W ramach wymogu weryfikowane będzie czy do wniosku dołączone zostały wszystkie 
wymagane załączniki określone w Regulaminie konkursu (o ile dotyczy). 

Ocena spełnienia wymogu polega na przypisaniu mu wartości logicznej „tak”, „nie” albo 
stwierdzeniu, że wymóg „nie dotyczy” danego projektu. 

W przypadku niespełnienia wymogu, Wnioskodawca zostanie wezwany do 
poprawienia/ uzupełnienia dokumentów w terminie nie krótszym niż 7 
dni. Jeśli Wnioskodawca nie dotrzyma tego terminu lub ponowna 
weryfikacja wniosku od strony poprawności przedłożonej dokumentacji 
pod względem formalnym wykaże, że wskazane uchybienia nie zostały 
usunięte lub wniosek uzupełniono o inne/dodatkowe elementy, nie jest on 
dalej rozpatrywany. 
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5
. 

Wniosek zawiera inne braki formalne 
lub oczywiste omyłki nieprowadzące 
do istotnej modyfikacji wniosku. 

W ramach wymogu weryfikowane będzie czy wniosek zawiera inne braki formalne lub 
oczywiste omyłki, których poprawa nie będzie prowadzić do istotnej modyfikacji wniosku, 
zgodnie z art. 43 ustawy z dn. 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.), a które nie zostały ujęte w wymogach 1-4.  

Ocena spełnienia wymogu polega na przypisaniu mu wartości logicznej „tak”, „nie” albo 
stwierdzeniu, że wymóg „nie dotyczy” danego projektu. 

W przypadku niespełnienia wymogu, Wnioskodawca zostanie wezwany do 
poprawienia/ uzupełnienia dokumentów w terminie nie krótszym niż 7 
dni. Jeśli Wnioskodawca nie dotrzyma tego terminu lub ponowna 
weryfikacja wniosku od strony poprawności przedłożonej dokumentacji 
pod względem formalnym wykaże, że wskazane uchybienia nie zostały 
usunięte lub wniosek uzupełniono o inne/dodatkowe elementy, nie jest on 
dalej rozpatrywany. 

KRYTERIA FORMALNE WYBORU PROJEKTÓW   

Kryteria mają zastosowanie do wszystkich projektów wybieranych w trybie konkursowym w ramach RPO WiM 2014-2020 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium 
Opis znaczenia 

kryterium 

1. 

Wnioskodawca zgodnie ze 
Szczegółowym Opisem Osi 
Priorytetowych RPO WiM 2014-2020 
jest podmiotem uprawnionym do 
ubiegania się o dofinansowanie w 
ramach właściwego 
Działania/Poddziałania RPO WiM 
2014-2020. 

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność Wnioskodawcy z typem beneficjentów wskazanym w 
Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WiM 2014-2020. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznej „tak” albo „nie”. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty niespełniające 
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie 
oceny formalnej albo oceny formalno-merytorycznej. 

 

2. 

Wnioskodawca składa dopuszczalną w 
Regulaminie konkursu liczbę 
wniosków o dofinansowanie projektu 
(o ile dotyczy). 

Kryterium dotyczy wniosków o różnej sumie kontrolnej. W ramach kryterium weryfikuje się liczbę 
prawidłowo złożonych przez Wnioskodawcę wniosków o dofinansowanie projektu w ramach danego 
konkursu. Po przekroczeniu dopuszczalnej liczby wniosków, kolejne wnioski zostaną pozostawione bez 
rozpatrzenia. Decyduje kolejność wpływu wersji elektronicznej w lokalnym systemie informatycznym. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznej „tak”, „nie” albo stwierdzeniu, że 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty niespełniające 
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie 
oceny formalnej albo oceny formalno-merytorycznej. 
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1129Powyższa kwota jest przeliczana na PLN z wykorzystaniem miesięcznego obrachunkowego kursu wymiany stosowanego przez Komisję Europejską aktualnego na dzień ogłoszenia konkursu w 
przypadku projektów konkursowych albo na dzień wystosowania wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w przypadku projektów pozakonkursowych. Kurs jest 
publikowany na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=home&Language=en    

1230 Zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE z 20.12.2013, str. 320 L 347, z późn. zm.). 

kryterium „nie dotyczy” danego projektu.  

3. 

Wydatki w projekcie o wartości 
nieprzekraczającej wyrażonej w PLN 
równowartości kwoty 100 000 EUR1129 
wkładu publicznego1230 są rozliczane 
uproszczonymi metodami, o których 
mowa w Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w 
zakresie Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-
2020. 

W ramach kryterium weryfikowane będzie zastosowanie w projekcie o wartości nieprzekraczającej 
wyrażonej w PLN równowartości kwoty 100 000 EUR wkładu publicznego uproszczonych metod 
rozliczania wydatków. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznej „tak”, „nie” albo stwierdzeniu, że 
kryterium „nie dotyczy” danego projektu. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty niespełniające 
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie 
oceny formalnej albo oceny formalno-merytorycznej. 

 

4. 

Wnioskodawca i Partnerzy (o ile 
dotyczy) nie podlega/ją wykluczeniu z 
 możliwości ubiegania się o 
dofinansowanie ze środków UE na 
podstawie odrębnych przepisów. 

W ramach kryterium weryfikowane będzie czy Wnioskodawca oraz Partnerzy (o ile dotyczy) nie podlegają 
wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w: 

 art. 207 ust. 4 i ust.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 

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

 art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych 
za czyny zabronione pod groźbą kary (t.jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1417). 

Kryterium weryfikowane na podstawie Oświadczenia Wnioskodawcy i Partnerów (o ile dotyczy). 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznej „tak” albo „nie”. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty niespełniające 
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie 
oceny formalnej albo oceny formalno-merytorycznej. 

 

5. 

W przypadku projektu partnerskiego 
wniosek spełnia wymogi dotyczące 
utworzenia partnerstwa, o których 
mowa w art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 
2014 r. o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki 

W ramach kryterium weryfikowane będzie spełnienie przez Wnioskodawcę wymogów w zakresie 
utworzenia partnerstwa zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej. 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie Oświadczenia Wnioskodawcy. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznej „tak”, „nie” albo stwierdzeniu, że 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty niespełniające 
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie 
oceny formalnej albo oceny formalno-merytorycznej. 
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spójności finansowanych w 
perspektywie 2014-2020 (Dz.U. z 
2014 r. poz. 1146 z późn. zm.). 

kryterium „nie dotyczy” danego projektu. 

6. 
Okres realizacji projektu zawiera się 
w przedziale 1 stycznia 2014 – 31 
grudnia 2023 roku. 

W ramach kryterium weryfikowane będzie, czy w polu wniosku dotyczącym okresu realizacji projektu 
wpisano właściwy okres realizacji projektu. Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości 
logicznej „tak” albo „nie”. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty niespełniające 
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie 
oceny formalnej albo oceny formalno-merytorycznej. 

7.  
Wniosek oraz załączniki (o ile dotyczy) 
wypełniono w języku polskim. 

W ramach kryterium weryfikowane będzie czy wniosek oraz załączniki (o ile dotyczy) wypełnione są w 
języku polskim. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznej „tak” albo „nie”. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty niespełniające 
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie 
oceny formalnej albo oceny formalno-merytorycznej. 

 

KRYTERIA MERYTORYCZNE WYBORU PROJEKTÓW  

 Kryteria mają zastosowanie do wszystkich projektów wybieranych w trybie konkursowym w ramach RPO WiM 2014-2020 

Kryteria zerojedynkowe 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. 

Zgodność wniosku z zapisami 
właściwej Osi Priorytetowej RPO 
WiM 2014-2020 i SZOOP RPO WiM 
2014-2020 w zakresie: typu projektu, 
wyboru grupy docelowej, minimalnej 
i maksymalnej wartości projektu oraz 
limitów i ograniczeń w realizacji 
projektu.  

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność zapisów złożonego wniosku o dofinansowanie z 
wymogami przewidzianymi dla danego Działania/Poddziałania w ramach RPO WiM 2014-2020 zawartymi 
w SZOOP RPO WiM 2014-2020 w zakresie:   

 zgodności typu projektu z wykazem zawartym w „Typach projektów” w SZOOP RPO WiM 2014-2020, 

 zgodności wyboru grupy docelowej z wykazem zawartym w „Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy 
wsparcia w SZOOP RPO WiM 2014-2020 (o ile dotyczy), 

 zgodności z minimalną i maksymalną wartością projektu wskazaną w SZOOP RPO WiM 2014-2020 (o 
ile dotyczy), 

 limitów i ograniczeń w realizacji projektów wskazanych w SZOOP RPO WiM 2014-2020 (o ile dotyczy). 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznych „tak” albo „nie”.  

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty niespełniające 
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie 
oceny merytorycznej albo oceny formalno-
merytorycznej. 

 



80 
 

2. 

Poziom cross-financingu nie 
przekracza dopuszczalnego poziomu 
określonego w  SZOOP  RPO WiM 
2014-2020 dla danego Działania/ 
Poddziałania. 

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność poziomu cross-financingu jako % wydatków 
kwalifikowalnych z limitem określonym dla danego Działania/Poddziałania w SZOOP RPO WiM 2014-2020. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznej „tak”, „nie” albo stwierdzeniu, że 
kryterium „nie dotyczy” danego projektu. 

Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania kryterium, o ile w Regulaminie konkursu nie 
wskazano inaczej.  
Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany do negocjacji w zakresie dotyczącym warunkowo dokonanej 
oceny. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty niespełniające 
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie 
oceny merytorycznej albo oceny formalno-
merytorycznej. 

 

3. 

Poziom środków trwałych (w tym 
cross-financing) jako % wydatków 
kwalifikowalnych nie przekracza 
dopuszczalnego poziomu 
określonego w  SZOOP RPO WiM 
2014-2020 dla danego Działania/ 
Poddziałania. 
 

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność poziomu środków trwałych (w tym cross-financing), 
jako % wydatków kwalifikowalnych z limitem określonym dla danego Działania/Poddziałania w SZOOP 
RPO WiM 2014-2020. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznej „tak”, „nie” albo stwierdzeniu, że 
kryterium „nie dotyczy” danego projektu. 

Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania kryterium, o ile w Regulaminie konkursu nie 
wskazano inaczej.  
Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany do negocjacji w zakresie dotyczącym warunkowo dokonanej 
oceny. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty niespełniające 
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie 
oceny merytorycznej albo oceny formalno-
merytorycznej. 

 

4. 

Poziom wkładu własnego beneficjenta 
jako % wydatków kwalifikowalnych 
jest zgodny z poziomem określonym 
w  SZOOP RPO WiM 2014-2020 dla 
danego Działania/ Poddziałania. 

 

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność poziomu wkładu własnego z limitem określonym dla 
danego Działania/Poddziałania w SZOOP RPO WiM 2014-2020. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznych „tak” albo „nie”. 

Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania kryterium, o ile w Regulaminie konkursu nie 
wskazano inaczej.  
Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany do negocjacji w zakresie dotyczącym warunkowo dokonanej 
oceny. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty niespełniające 
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie 
oceny merytorycznej albo oceny formalno-
merytorycznej. 

 

5. 
Wartość kosztów pośrednich jest 
zgodna z limitami określonymi w 
Regulaminie konkursu. 

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność poziomu kosztów pośrednich, wskazanych we 
wniosku o dofinansowanie, jako % wydatków kwalifikowalnych, z limitami określonymi w Regulaminie 
konkursu na podstawie zapisów zawartych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznej „tak”, „nie” albo stwierdzeniu, że 
kryterium „nie dotyczy” danego projektu. 

Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania kryterium, o ile w Regulaminie konkursu nie 
wskazano inaczej.  
Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany do negocjacji w zakresie dotyczącym warunkowo dokonanej 
oceny. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty niespełniające 
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie 
oceny merytorycznej albo oceny formalno-
merytorycznej. 
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6. 
Zgodność projektu z zasadą równości 
szans kobiet i mężczyzn (w oparciu o 
standard minimum). 

W ramach kryterium weryfikowane będzie spełnienie standardu minimum oceniane na podstawie 5 
kryteriów oceny określonych w Wytycznych 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. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznej „tak” albo „nie”.   

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty niespełniające 
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie 
oceny merytorycznej albo oceny formalno-
merytorycznej. 

 

7. 
Zgodność projektu z zasadą 
zrównoważonego rozwoju. 

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność projektu z zasadą zrównoważonego rozwoju, o której 
mowa w art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznych „tak” albo „nie”. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty niespełniające 
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie 
oceny merytorycznej albo oceny formalno-
merytorycznej. 

 

8. 

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

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność projektu z zasadą równości szans i niedyskryminacji, 
o której mowa w art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznych „tak” albo „nie”. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty niespełniające 
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie 
oceny merytorycznej albo oceny formalno-
merytorycznej. 

 

9. 

Projekt jest zgodny z właściwym 
prawodawstwem krajowym, w tym z 
ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 
2013 r. poz. 907, z późn. zm.). 

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność projektu z prawodawstwem krajowym, w tym z 
ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.). 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznych „tak” albo „nie”. 

Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania kryterium, o ile w Regulaminie konkursu nie 
wskazano inaczej.  
Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany do negocjacji w zakresie dotyczącym warunkowo dokonanej 
oceny. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty niespełniające 
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie 
oceny merytorycznej albo oceny formalno-
merytorycznej. 

 

10. 
Zgodność projektu z zasadami 
pomocy publicznej lub pomocy de 
minimis. 

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność zapisów wniosku o dofinansowanie projektu z 
zasadami pomocy publicznej w odniesieniu do form wsparcia, wydatków i grup docelowych, jak również 
oceniana będzie możliwość udzielenia w ramach projektu pomocy de minimis/pomocy publicznej, 
uwzględniając reguły ogólne jej przyznawania oraz warunki jej dopuszczalności w danym typie projektu. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznych „tak” albo „nie”. 

Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania kryterium, o ile w Regulaminie konkursu nie 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty niespełniające 
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie 
oceny merytorycznej albo oceny formalno-
merytorycznej. 
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wskazano inaczej.  
Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany do negocjacji w zakresie dotyczącym warunkowo dokonanej 
oceny. 

11. 

Negocjacje zakończyły się wynikiem 
pozytywnym. 

 

Zakończenie negocjacji z wynikiem pozytywnym oznacza: 

- uznanie za spełnione zerojedynkowych kryteriów obligatoryjnych, które w trakcie oceny 
merytorycznej warunkowo uznane zostały za spełnione i/lub 

- przyznanie wyższej liczby punktów za spełnienie punktowych kryteriów merytorycznych, która była 
warunkowo przyznana przez oceniających. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznej „tak” albo „nie”. 

Kryterium będzie uznane za spełnione w przypadku wprowadzenia do wniosku wszystkich wymaganych 
zmian wskazanych przez oceniających w Kartach Oceny Merytorycznej lub Formalnej-Merytorycznej (jeśli 
dotyczy) lub akceptacji przez IOK stanowiska Wnioskodawcy. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty niespełniające 
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie 
oceny merytorycznej albo oceny formalno-
merytorycznej. 

 

 

Kryteria punktowe 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1.  

Adekwatność doboru grupy 
docelowej do właściwego celu 
szczegółowego RPO WiM 2014-2020 
oraz jakość diagnozy specyfiki tej 
grupy. 

 

W ramach kryterium weryfikowana będzie adekwatność doboru grupy docelowej do właściwego celu 
szczegółowego RPO WiM 2014-2020 oraz jakość diagnozy specyfiki tej grupy, w tym opis: 

 istotnych cech uczestników (osób lub podmiotów), którzy zostaną objęci wsparciem w kontekście 
zdiagnozowanej sytuacji problemowej, 

 potrzeb uczestników projektu w kontekście wsparcia, które ma być udzielane w ramach projektu, 

 barier, na które napotykają uczestnicy projektu, 

 sposobu rekrutacji uczestników projektu, w tym kryteriów rekrutacji i kwestii zapewnienia 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 

Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów w zakresie zgodnym z kartą oceny, stanowiącą 
załącznik do Regulaminu konkursu.   

Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania kryterium i skierowania projektu do 
negocjacji we wskazanym w karcie oceny zakresie dotyczącym warunkowo dokonanej oceny. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania.  
Za spełnienie przedmiotowego kryterium można uzyskać 
max 15 pkt, przy czym przez spełnienie przedmiotowego 
kryterium należy rozumieć uzyskanie co najmniej 60% 
punktów w ramach danego kryterium  
tj. 9 pkt. 

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są 
odrzucane na etapie oceny merytorycznej albo oceny 
formalno-merytorycznej. 

Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych 
składowych kryterium zawarte będą w Karcie oceny 
stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu. 

2.  

Zgodność projektu z właściwym celem 
szczegółowym Priorytetu 
Inwestycyjnego RPO WiM 2014-2020 
oraz adekwatność doboru i opisu 
wskaźników, źródeł oraz sposobu ich 
pomiaru. 

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność projektu z właściwym celem szczegółowym 
Priorytetu Inwestycyjnego RPO WiM 2014-2020 oraz adekwatność doboru i opisu wskaźników, źródeł oraz 
sposobu ich pomiaru, w tym: 

 wskazanie celu projektu, 

 dobór i opis wskaźników realizacji celów, (wskaźników rezultatu i produktu, w tym wskaźników 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. Za spełnienie przedmiotowego 
kryterium można uzyskać: 

 W projektach, które nie zawierają analizy ryzyka: 
max  15 pkt, przy czym przez spełnienie 
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 programowych i specyficznych),  

 wskazanie źródeł i sposobów ich pomiaru. 

Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów w zakresie zgodnym z kartą oceny, stanowiącą 
załącznik do Regulaminu konkursu. 

Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania kryterium i skierowania projektu do 
negocjacji we wskazanym w karcie oceny zakresie dotyczącym warunkowo dokonanej oceny. 

przedmiotowego kryterium należy rozumieć 
uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach 
danego kryterium tj. 9 pkt. 

 W projektach, które zawierają analizę ryzyka: max  
10 pkt, przy czym przez spełnienie 
przedmiotowego kryterium należy rozumieć 
uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach 
danego kryterium tj. 6 pkt. 

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są 
odrzucane na etapie oceny merytorycznej albo oceny 
formalno-merytorycznej. 

Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych 
składowych kryterium zawarte będą w Karcie oceny 
stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu. 

3. 

Trafność opisanej analizy ryzyka 
nieosiągnięcia założeń projektu. 

 

W ramach kryterium weryfikowana będzie trafność opisanej analizy ryzyka nieosiągnięcia założeń 
projektu (o ile dotyczy), w tym: 

 sytuacji, których wystąpienie utrudni lub uniemożliwi osiągnięcie wartości docelowej wskaźników 
rezultatu, 

 sposobu identyfikacji wystąpienia takich sytuacji (zajścia ryzyka), 

 działań, które zostaną podjęte, aby zapobiec wystąpieniu ryzyka i jakie będą mogły zostać podjęte, 
aby zminimalizować skutki wystąpienia ryzyka. 

Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów w zakresie zgodnym z kartą oceny, stanowiącą 
załącznik do Regulaminu konkursu.    

Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania kryterium i skierowania projektu do 
negocjacji we wskazanym w karcie oceny zakresie dotyczącym warunkowo dokonanej oceny. 

Kryterium podlega ocenie wówczas, gdy wymóg 
przedstawienia analizy ryzyka wskazano w Regulaminie 
konkursu. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania.  
Za spełnienie przedmiotowego kryterium można uzyskać 
max  5 pkt, przy czym przez spełnienie przedmiotowego 
kryterium należy rozumieć uzyskanie co najmniej 60% 
punktów w ramach danego kryterium  
tj. 3 pkt. 

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są 
odrzucane na etapie oceny merytorycznej albo oceny 
formalno-merytorycznej. 

Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych 
składowych kryterium zawarte będą w Karcie oceny 
stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu. 

4. 
Spójność zadań przewidzianych do 
realizacji w ramach projektu oraz 
trafność doboru i opisu tych zadań. 

W ramach kryterium weryfikowana będzie spójność zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu 
oraz trafność doboru i opisu tych zadań, w tym: 

 szczegółowy opis i uzasadnienie potrzeby realizacji zadań oraz racjonalność harmonogramu realizacji 
projektu, 

 przyporządkowanie wskaźników realizacji do właściwego zadania, 

 uzasadnienie wyboru Partnerów do realizacji poszczególnych zadań (o ile dotyczy), 

 sposób, w jaki zostanie zachowana trwałość rezultatów projektu (o ile dotyczy), 

 trafność doboru wskaźników (w tym ich wartości docelowej dla rozliczenia kwot ryczałtowych) i 
dokumentów potwierdzających ich wykonanie (o ile dotyczy). 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. Za spełnienie przedmiotowego 
kryterium można uzyskać max  20 pkt, przy czym przez 
spełnienie przedmiotowego kryterium należy rozumieć 
uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach danego 
kryterium  
tj. 12 pkt. 

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są 
odrzucane na etapie oceny merytorycznej albo oceny 
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Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów w zakresie zgodnym z kartą oceny, stanowiącą 
załącznik do Regulaminu konkursu.    

Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania kryterium i skierowania projektu do 
negocjacji we wskazanym w karcie oceny zakresie dotyczącym warunkowo dokonanej oceny. 

formalno-merytorycznej. 

Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych 
składowych kryterium zawarte będą w Karcie oceny 
stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu. 

5. 

Adekwatność potencjału 
Wnioskodawcy i Partnerów (o ile 
dotyczy) oraz sposobu zarządzania 
projektem. 

 

W ramach kryterium weryfikowana będzie adekwatność potencjału Wnioskodawcy i Partnerów (o ile 
dotyczy) oraz sposobu zarządzania projektem, w tym opis: 

 potencjału finansowego, 

 posiadanego potencjału kadrowego oraz sposobu jego wykorzystania w ramach projektu, 

 posiadanego potencjału technicznego, w tym sprzętowego i warunków lokalowych, 

 kadry zewnętrznej zaangażowanej do realizacji projektu,  

 struktury zarządzania projektem. 

Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów w zakresie zgodnym z kartą oceny, stanowiącą 
załącznik do Regulaminu konkursu.    

Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania kryterium i skierowania projektu do 
negocjacji we wskazanym w karcie oceny zakresie dotyczącym warunkowo dokonanej oceny. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania.  
Za spełnienie przedmiotowego kryterium można uzyskać 
max  15 pkt, przy czym przez spełnienie przedmiotowego 
kryterium należy rozumieć uzyskanie co najmniej 60% 
punktów w ramach danego kryterium  
tj. 9 pkt. 

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są 
odrzucane na etapie oceny merytorycznej albo oceny 
formalno-merytorycznej. 

Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych 
składowych kryterium zawarte będą w Karcie oceny 
stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu. 

6. 

Adekwatność doświadczenia 
Wnioskodawcy i Partnerów (o ile 
dotyczy) do zakresu realizacji projektu 
oraz ich potencjał społeczny 

 

W ramach kryterium weryfikowana będzie: 

 adekwatność doświadczenia Wnioskodawcy i Partnerów (o ile dotyczy) do zakresu realizacji projektu, 
w tym w zakresie tematycznym, jakiego dot. projekt, na rzecz grupy docelowej, do której skierowany 
będzie projekt oraz na określonym terytorium, którego będzie dotyczyć realizacja projektu, 

 opis potencjału społecznego Wnioskodawcy i Partnerów (o ile dotyczy). 

Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów w zakresie zgodnym z kartą oceny, stanowiącą 
załącznik do Regulaminu konkursu.    

Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania kryterium i skierowania projektu do 
negocjacji we wskazanym w karcie oceny zakresie dotyczącym warunkowo dokonanej oceny. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania.  
Za spełnienie przedmiotowego kryterium można uzyskać 
max  15 pkt, przy czym przez spełnienie przedmiotowego 
kryterium należy rozumieć uzyskanie co najmniej 60% 
punktów w ramach danego kryterium  
tj. 9 pkt 

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są 
odrzucane na etapie oceny merytorycznej albo oceny 
formalno-merytorycznej. 

Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych 
składowych kryterium zawarte będą w Karcie oceny 
stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu. 

7. Prawidłowość budżetu projektu. 

W ramach kryterium weryfikowana będzie prawidłowość budżetu projektu, w tym: 

 racjonalność i efektywność wydatków projektu (rozumiana jako relacja nakład/rezultat oraz 
rynkowość kosztów) oraz kwalifikowalność wydatków, 

 niezbędność wydatków do realizacji projektu i osiągania jego celów, 

 poprawność uzasadnień kosztów (o ile dotyczy). 

 techniczna poprawność wypełnienia budżetu projektu. 

Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów w zakresie zgodnym z kartą oceny, stanowiącą 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. Za spełnienie przedmiotowego 
kryterium można uzyskać max  20 pkt, przy czym przez 
spełnienie przedmiotowego kryterium należy rozumieć 
uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach danego 
kryterium tj. 12 pkt. 

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są 
odrzucane na etapie oceny merytorycznej albo oceny 
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Kryteria merytoryczne – SPECYFICZNE OBLIGATORYJNE 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 
Ocena 

(Tak / Nie lub pkt.) 

1. 

Projekt jest skierowany do grup docelowych z subregionu 
olsztyńskiego (osoby zamieszkują na obszarze subregionu 
w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego)  
 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca zobowiązał się do 
skierowania wsparcia wyłącznie do grup docelowych z 
subregionu olsztyńskiego, na terenie którego realizowane 
jest wsparcie. Realizacja projektów kierowanych do osób 
zamieszkujących powiat/powiaty danego subregionu jest 
uzasadniona obranym trybem realizacji wsparcia 
przewidującym odrębne konkursy dla poszczególnych 
subregionów województwa warmińsko - mazurskiego. 
Subregion olsztyński obejmuje następujące powiaty: 
bartoszycki, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, 
olsztyński, szczycieński oraz m. Olsztyn. 

W ramach Działania 10.2, WUP w Olsztynie zaplanował 
realizację trzech odrębnych konkursów na poszczególne 
subregiony województwa. Zatem w ramach Działania 10.2 
wybranych zostanie 3 operatorów, którzy będą realizowali 
projekty na obszarze danego subregionu, wykorzystując całą 
alokację na Konkurs. Dlatego  uwzględniono 3 kryteria dla 
poszczególnych obszarów. Pozostałe kryteria wskazane w 
Działaniu 10.2 będą wykorzystane w każdym z trzech 
Konkursów.  
Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny 
formalnej/merytorycznej/formalno-merytorycznej na 
podstawie treści wniosku. 

Spełnienie kryterium jest 
obligatoryjne, co oznacza, że jego 
niespełnienie skutkuje 
nieprzyznaniem dofinansowania. 
Kryterium ma charakter 
zerojedynkowy i nie jest 
stopniowalne. 

tak/nie/nie dotyczy 

2. 

Projekt jest skierowany do grup docelowych z subregionu 
elbląskiego (osoby zamieszkują na obszarze subregionu w 
rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego)  
 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca zobowiązał się do 
skierowania wsparcia wyłącznie do grup docelowych z 
subregionu elbląskiego, na terenie którego realizowane jest 
wsparcie. Realizacja projektów kierowanych do osób 
zamieszkujących powiat/powiaty danego subregionu jest 
uzasadniona obranym trybem realizacji wsparcia  

Spełnienie kryterium jest 
obligatoryjne, co oznacza, że jego 
niespełnienie skutkuje 
nieprzyznaniem dofinansowania. 
Kryterium ma charakter 
zerojedynkowy i nie jest 

tak/nie/nie dotyczy 

załącznik do Regulaminu konkursu.    

Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania kryterium i skierowania projektu do 
negocjacji we wskazanym w karcie oceny zakresie dotyczącym warunkowo dokonanej oceny. 

formalno-merytorycznej. 

Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych 
składowych kryterium zawarte będą w Karcie oceny 
stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu. 
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przewidującym odrębne konkursy dla poszczególnych 
subregionów województwa warmińsko - mazurskiego. 
Subregion elbląski obejmuje następujące powiaty: 
braniewski, działdowski, elbląski, iławski, nowomiejski, 
ostródzki, m. Elbląg. 

W ramach Działania 10.2, WUP w Olsztynie zaplanował 
realizację trzech odrębnych konkursów na poszczególne 
subregiony województwa. Zatem w ramach Działania 10.2 
wybranych zostanie 3 operatorów, którzy będą realizowali 
projekty na obszarze danego subregionu, wykorzystując całą 
alokację na Konkurs. Dlatego  uwzględniono 3 kryteria dla 
poszczególnych obszarów. Pozostałe kryteria wskazane w 
Działaniu 10.2 będą wykorzystane w każdym z trzech 
Konkursów.  
Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny 
formalnej/merytorycznej/formalno-merytorycznej na 
podstawie treści wniosku. 

stopniowalne. 

3. 

Projekt jest skierowany do grup docelowych z subregionu 
ełckiego (osoby zamieszkują na obszarze subregionu w 
rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego)  
 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca zobowiązał się do 
skierowania wsparcia wyłącznie do grup docelowych z 
subregionu ełckiego, na terenie którego realizowane jest 
wsparcie. Realizacja projektów kierowanych do osób 
zamieszkujących powiat/powiaty danego subregionu jest 
uzasadniona obranym trybem realizacji wsparcia  
przewidującym odrębne konkursy dla poszczególnych 
subregionów województwa warmińsko - mazurskiego. 
Subregion ełcki obejmuje następujące powiaty: ełcki, giżycki, 
gołdapski, olecki, piski, węgorzewski. 

W ramach Działania 10.2, WUP w Olsztynie zaplanował 
realizację trzech odrębnych konkursów na poszczególne 
subregiony województwa. Zatem w ramach Działania 10.2 
wybranych zostanie 3 operatorów, którzy będą realizowali 
projekty na obszarze danego subregionu, wykorzystując całą 
alokację na Konkurs. Dlatego  uwzględniono 3 kryteria dla 
poszczególnych obszarów. Pozostałe kryteria wskazane w 
Działaniu 10.2 będą wykorzystane w każdym z trzech 
Konkursów.  
Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny 
formalnej/merytorycznej/formalno-merytorycznej na 
podstawie treści wniosku. 

Spełnienie kryterium jest 
obligatoryjne, co oznacza, że jego 
niespełnienie skutkuje 
nieprzyznaniem dofinansowania. 
Kryterium ma charakter 
zerojedynkowy i nie jest 
stopniowalne. 

tak/nie/nie dotyczy 
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4. 

Wnioskodawca lub partner (o ile dotyczy) na dzień 
złożenia wniosku o dofinansowanie posiada co najmniej 
roczne doświadczenie w prowadzeniu działalności w 
obszarze, którego dotyczy projekt, np. promocji 
zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i 
aktywizacji zawodowej.  

Realizacja projektu przez beneficjenta lub partnera 
posiadającego doświadczenie w realizacji przedsięwzięć w 
obszarze, którego dotyczy projekt sprzyjać będzie 
sprawności i prawidłowości realizacji projektu.  
Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny 
formalnej/merytorycznej/formalno-merytorycznej na 
podstawie treści wniosku. 

Spełnienie kryterium jest 
obligatoryjne, co oznacza, że jego 
niespełnienie skutkuje 
nieprzyznaniem dofinansowania. 
Kryterium ma charakter 
zerojedynkowy i nie jest 
stopniowalne. 

tak/nie/nie dotyczy 

5. 
Grupę docelową projektu w proporcji co najmniej 10% 
ogółu uczestników, stanowią osoby  bierne zawodowo. 
 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca zobowiązał się pozyskać 
grupę docelową projektu, w której co najmniej 10% ogółu 
uczestników będą stanowiły osoby bierne zawodowo. 
Struktura uczestników wynika z konieczności zapewnienia w 
grupie docelowej udziału osób biernych zawodowo, z uwagi 
na system monitorowania wskaźników, które uwzględniają 
wartości docelowe dla tej grupy uczestników projektu.  
Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny 
formalnej/merytorycznej/formalno-merytorycznej na 
podstawie treści wniosku. 

Spełnienie kryterium jest 
obligatoryjne, co oznacza, że jego 
niespełnienie skutkuje 
nieprzyznaniem dofinansowania. 
Kryterium ma charakter 
zerojedynkowy i nie jest 
stopniowalne. 

tak/nie/nie dotyczy 

6. 
Wnioskodawca w okresie realizacji projektu prowadzi 
biuro projektu w subregionie, na terenie którego 
realizowane jest wsparcie. 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca prowadzi lub zobowiązał 
się prowadzić biuro w subregionie, na terenie którego 
realizowane jest wsparcie w całym okresie realizacji 
projektu. Lokalizacja biura projektu na terenie realizacji 
projektu jest uzasadniona koniecznością zapewnienia 
dostępu do informacji i świadczonych usług grupom 
docelowym, a także ze względu na obszar, z którego 
rekrutowane są grupy docelowe. Biuro projektu powinno 
być prowadzone na terenie realizacji projektu przez cały 
okres realizacji projektu, czyli do momentu rozliczenia 
ostatniego wniosku beneficjenta o płatność, zapewniając 
dostępność dokumentacji projektowej oraz umożliwiając 
uczestnikom projektu osobisty kontakt z kadrą projektu. 
Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny 
formalnej/merytorycznej/formalno-merytorycznej na 
podstawie treści wniosku. 

Spełnienie kryterium jest 
obligatoryjne, co oznacza, że jego 
niespełnienie skutkuje 
nieprzyznaniem dofinansowania. 
Kryterium ma charakter 
zerojedynkowy i nie jest 
stopniowalne. 

tak/nie/nie dotyczy 

7. 
Okres realizacji projektu wskazany we wniosku o 
dofinansowanie, na etapie ubiegania się o 
dofinansowanie nie przekracza 18 miesięcy.  

Ocenie podlega, czy okres realizacji projektu wskazany we 
wniosku o dofinansowanie, na etapie ubiegania się o 
dofinansowanie nie przekracza 18 miesięcy. Ograniczony do 
18 miesięcy okres realizacji projektu pozwoli na dokładne i 
systematyczne monitorowanie osiąganych wskaźników, a w 
przypadku braku osiągania niektórych z nich pozwoli na 
szybką reakcję w celu zmiany zaistniałej sytuacji. Dodatkowo 
okres ten pozwoli beneficjentom precyzyjnie zaplanować 

Spełnienie kryterium jest 
obligatoryjne, co oznacza, że jego 
niespełnienie skutkuje 
nieprzyznaniem dofinansowania. 
Kryterium ma charakter 
zerojedynkowy i nie jest 
stopniowalne. 

tak/nie/nie dotyczy 
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przedsięwzięcia, a także systematycznie rozliczać projekty. 
Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny 
formalnej/merytorycznej/formalno-merytorycznej na 
podstawie treści wniosku. 

8. 

Wnioskodawca składa maksymalnie 1 wniosek w ramach 
danej rundy konkursowej (kryterium to nie dotyczy 
występowania w partnerstwie). Dopuszcza się ponowne 
złożenie poprawionego wniosku po jego odrzuceniu na 
etapie oceny formalnej, merytorycznej lub formalno-
merytorycznej. 
 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca składa maksymalnie 1 
wniosek w ramach danej rundy konkursowej. Kryterium w 
przedmiotowym brzmieniu odnosi się wyłącznie do 
występowania danego podmiotu w charakterze 
beneficjenta, a nie partnera. Oznacza to, że niezależnie od 
maksymalnie jednego wniosku, w którym dany podmiot 
występuje w charakterze beneficjenta, może występować w 
innych wnioskach złożonych w tym samym konkursie w 
charakterze partnera. W przypadku złożenia więcej niż 
jednego wniosku przez jednego wnioskodawcę WUP Olsztyn 
odrzuca ten wniosek/te wnioski, których data wpływu 
(numer kancelaryjny) następuje po dacie wpływu pierwszego 
wniosku tego samego wnioskodawcy. W przypadku 
wycofania wniosku o dofinansowanie projektodawca ma 
prawo złożyć kolejny wniosek. W przypadku odrzucenia 
wniosku na etapie oceny formalnej, merytorycznej lub 
formalno-merytorycznej, istnieje możliwość ponownego 
złożenia wniosku. Ograniczenie liczby składanych wniosków 
prowadzi do pełniejszego zdiagnozowania potrzeb grup 
docelowych, do których kierowane będzie wsparcie, co 
powinno skutkować trafniejszym dostosowaniem wsparcia 
zaprojektowanego we wniosku do rzeczywistych potrzeb i 
oczekiwań w zakresie aktywizacji zawodowej na określonym 
terenie. Prowadzi ono również do podniesienia poziomu 
jakości aplikacji składanych w odpowiedzi na konkurs, a w 
konsekwencji do bardziej sprawnego i zgodnego z 
założeniami wdrażania projektu. Pozwoli również uniknąć 
sytuacji, w której wnioskodawca składa w ramach jednego 
naboru kilka wniosków, bardzo podobnych w swoich 
założeniach, nie posiadając odpowiedniego potencjału do ich 
realizacji.  
Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny 
formalnej/merytorycznej/formalno-merytorycznej na 
podstawie treści wniosku. 

Spełnienie kryterium jest 
obligatoryjne, co oznacza, że jego 
niespełnienie skutkuje 
nieprzyznaniem dofinansowania. 
Kryterium ma charakter 
zerojedynkowy i nie jest 
stopniowalne. 

tak/nie/nie dotyczy 

9. 

Projekt przewiduje dla każdego uczestnika opracowanie 
lub aktualizację Indywidualnego Planu Działania (o 
którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 10a i art. 34a ustawy o 
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) lub 
innego dokumentu pełniącego analogiczną funkcję.  

Ocenie podlega, czy w treści wniosku znajdują się zapisy 
świadczące o zapewnieniu każdemu uczestnikowi w 
wsparcia pomocy w formie opracowania dokumentu, jakim 
jest Indywidualny Plan Działania, w celu określenia działań 
zmierzających do zatrudnienia uczestnika projektu. Dokładna 
analiza i wytyczenie kierunków wsparcia w kontekście 
indywidualnych predyspozycji i potrzeb uczestnika projektu, 
pomoże właściwie ukierunkować wsparcie, tak by zwiększyć 

Spełnienie kryterium jest 
obligatoryjne, co oznacza, że jego 
niespełnienie skutkuje 
nieprzyznaniem dofinansowania. 
Kryterium ma charakter 
zerojedynkowy i nie jest 
stopniowalne. 

tak/nie/nie dotyczy 
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szanse na zatrudnienie.  
Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny 
formalnej/merytorycznej/formalno-merytorycznej na 
podstawie treści wniosku. 

10. 

Projekt ukierunkowany jest na kompleksowe wsparcie 
dla osób poprzez zastosowanie łącznie, co najmniej 3 
instrumentów wsparcia (z katalogu form wsparcia 
wskazanego w Regulaminie konkursu) w tym 
obligatoryjnie:  
poradnictwo zawodowe obejmujące pomoc w określeniu 
drogi rozwoju zawodowego, zgodnie ze 
zidentyfikowanymi potrzebami oraz pośrednictwo pracy  

Ocenie podlega, czy projekt ukierunkowany jest na 
kompleksowe wsparcie dla osób poprzez zastosowanie 
łącznie co najmniej 3 instrumentów wsparcia (z katalogu 
form wsparcia wskazanego w Regulaminie konkursu) w tym 
obligatoryjnie: poradnictwo zawodowe obejmujące pomoc 
w określeniu drogi rozwoju zawodowego, zgodnie ze 
zidentyfikowanymi potrzebami oraz pośrednictwo pracy. 
Aktywizacja zawodowa jest procesem złożonym, 
obejmującym oddziaływanie w różnych sferach 
funkcjonowania człowieka i wymagającym trwałego, 
zintegrowanego podejścia w ramach realizowanego 
projektu. Uzasadnione jest zatem stosowanie możliwie 
szerokiego wachlarza usług aktywizacyjnych.  
Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny 
formalnej/merytorycznej/formalno-merytorycznej na 
podstawie treści wniosku. 

Spełnienie kryterium jest 
obligatoryjne, co oznacza, że jego 
niespełnienie skutkuje nie 
przyznaniem dofinansowania. 
Kryterium ma charakter 
zerojedynkowy i nie jest 
stopniowalne. 

tak/nie/nie dotyczy 

11. 

Projekt uwzględnia założenie, iż w przypadku realizacji 
usług szkoleniowych, będą one realizowane przez 
instytucje posiadające wpis do Rejestru Instytucji 
Szkoleniowych, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd 
Pracy. 

Ocenie podlega, czy w projekcie zawarto zapisy 
zobowiązujące realizatora usługi/g szkoleniowej/ych do 
posiadania wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 
prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie. 
Wymóg ten wynika wprost z Wytycznych w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-
2020 i ma służyć zapewnieniu wysokiej jakości wsparcia. 
Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny 
formalnej/merytorycznej/formalno-merytorycznej na 
podstawie treści wniosku. 

Spełnienie kryterium jest 
obligatoryjne, co oznacza, że jego 
niespełnienie skutkuje nie 
przyznaniem dofinansowania. 
Kryterium ma charakter 
zerojedynkowy i nie jest 
stopniowalne. 

tak/nie/nie dotyczy 

12. 
W projekcie uwzględniającym wsparcie w postaci 
zatrudnienia wspomaganego, niepełnosprawnym 
uczestnikom zapewniono wsparcie trenera pracy. 

Ocenie podlega, czy w projekcie zawarto zapisy 
zapewniające wsparcie trenera pracy w sytuacji jeśli projekt 
przewiduje realizację zatrudnienia wspomaganego. Wymóg 
ten wynika wprost z Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 i ma 
służyć zapewnieniu właściwego wsparcia osobom 
niepełnosprawnym. 
Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny 
formalnej/merytorycznej/formalno-merytorycznej na 
podstawie treści wniosku. 

Spełnienie kryterium jest 
obligatoryjne, co oznacza, że jego 
niespełnienie skutkuje nie 
przyznaniem dofinansowania. 
Kryterium ma charakter 
zerojedynkowy i nie jest 
stopniowalne. 

tak/nie/nie dotyczy 
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13. 

Projekt zakłada: 
a. dla osób niepełnosprawnych – wskaźnik 

efektywności zatrudnieniowej na poziomie co 
najmniej 33%. 

b. dla osób długotrwale bezrobotnych – wskaźnik 
efektywności zatrudnieniowej na poziomie co 
najmniej 30%. 

c. dla osób o niskich kwalifikacjach – wskaźnik 
efektywności zatrudnieniowej na poziomie co 
najmniej 29%. 

d. dla kobiet – wskaźnik efektywności 
zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 39%. 

e. dla osób w wieku 50 lat i więcej – wskaźnik 
efektywności zatrudnieniowej na poziomie co 
najmniej 33%. 

Ocenie podlega, czy projekt zakłada realizację wskazanych w 
kryterium wartości wskaźników efektywnościowych.  
Referencyjne wartości wskaźników efektywności 
zatrudnieniowej przygotowano w oparciu o wyniki badań 
kilku edycji „Badanie osiągniętych wartości wskaźników 
rezultatu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki 2007-2013” oraz „Badania skuteczności 
wsparcia realizowanego w ramach komponentu 
regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-
2013”, które zostały zrealizowane na zlecenie IZ PO KL. 

Na etapie oceny merytorycznej punktowej, oceniający mogą 
wyżej ocenić projekty zakładające wyższą od wymaganej 
efektywność zatrudnieniową.  
Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny 
formalnej/merytorycznej/formalno-merytorycznej na 
podstawie treści wniosku, natomiast po zakończeniu 
realizacji wsparcia, na podstawie zapisów Wytycznych w 
zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku 
pracy na lata 2014-2020. 

Spełnienie kryterium jest 
obligatoryjne, co oznacza, że jego 
niespełnienie skutkuje nie 
przyznaniem dofinansowania. 
Kryterium ma charakter 
zerojedynkowy i nie jest 
stopniowalne. 

tak/nie/nie dotyczy 

14.  

Szkolenia przewidziane w projekcie muszą spełniać co 
najmniej jeden z następujących warunków: 
a.  kończą się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem 
certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje i/lub 
b. kończą się uzyskaniem uprawnień do wykonywania 
zawodu, unormowanych rozporządzeniem właściwego 
ministra/lub 

c. są prowadzone w oparciu o certyfikowane programy 
nauczania (ze wskazaniem instytucji certyfikującej dany 
program nauczania). Instytucja certyfikująca jest 
instytucją zewnętrzną w stosunku do podmiotu 
przeprowadzającego szkolenie   

Ocenie podlega, czy szkolenia przewidziane w projekcie 
spełniają co najmniej jeden z następujących warunków 
określonych w kryterium. Dzięki szkoleniom zakończonym 
egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu 
potwierdzającego uzyskane kwalifikacje lub szkoleniom 
prowadzonym w oparciu o certyfikowane programy 
nauczania uczestnicy projektów znacznie zwiększają swoje 
szanse na rynku pracy. 
Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny 
formalnej/merytorycznej/formalno-merytorycznej na 
podstawie treści wniosku. 

Spełnienie kryterium jest 
obligatoryjne, co oznacza, że jego 
niespełnienie skutkuje nie 
przyznaniem dofinansowania. 
Kryterium ma charakter 
zerojedynkowy i nie jest 
stopniowalne. 

tak/nie/nie dotyczy 

 

Kryteria merytoryczne – SPECYFICZNE FAKULTATYWNE 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium  Opis znaczenia kryterium   
Ocena 

(Tak / Nie lub pkt.) 
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1. 
Projekt jest komplementarny ze wsparciem realizowanym 
w ramach innych niż EFS środków pomocowych Unii 
Europejskiej 

Premiowanie komplementarności przedsięwzięć w ramach 
projektów realizowanych z różnych Programów i funduszy 
zapewni kompleksowość różnego rodzaju wsparcia, a tym 
samym pozwoli realizować projekty będące odpowiedzią na 
realne zapotrzebowanie wynikające z realizacji innych 
przedsięwzięć. Premię punktową za spełnienie 
przedmiotowego kryterium mogą otrzymać te wnioski o 
dofinansowanie, których wnioskodawcy wykażą 
komplementarność podejmowanych w projekcie działań z 
działaniami podejmowanymi w co najmniej jednym 
projekcie współfinansowanym ze środków wspólnotowych. 
Wnioskodawca powinien wskazać konkretne działania w 
projektach, które są względem siebie komplementarne, tytuł 
projektu który był lub będzie współfinansowany z innych niż 
EFS źródeł wspólnotowych oraz wskazać przedmiotowe 
źródło finansowania (oraz fakultatywnie inne informacje np. 
okres realizacji projektu, wartość projektu). 
Kryterium premiujące będzie weryfikowane na etapie oceny 
merytorycznej/formalno-merytorycznej na podstawie treści 
wniosku. 

Spełnienie kryterium jest 
fakultatywne. Przyznanie 0 punktów 
nie dyskwalifikuje z możliwości 
uzyskania dofinansowania. 

W ramach kryterium wnioskodawca 
może uzyskać: 
5 pkt – jeżeli wykaże 
komplementarność ze wsparciem 
realizowanym w ramach innych niż EFS 
środków pomocowych Unii 
Europejskiej 
0 pkt – jeżeli nie wykaże 
komplementarności ze wsparciem 
realizowanym w ramach innych niż EFS 
środków pomocowych Unii 
Europejskiej 

2. 
Projekt jest realizowany przez wnioskodawcę 
posiadającego siedzibę główną na obszarze realizacji 
projektu. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie lokalizacja 
siedziby wnioskodawcy. Wnioskodawcy z subregionu 
posiadają zaplecze (kadrowe, lokalowe, techniczne), co 
podnosi ich wiarygodność na etapie oceny ich faktycznego 
potencjału niezbędnego do realizacji projektów. Ponadto 
posiadają oni lepsze rozeznanie w potrzebach zarówno 
adresatów projektów, jak i rynku pracy na poszczególnych 
obszarach regionu. Ich dotychczasowa współpraca m.in. z 
lokalnymi pracodawcami i instytucjami rynku pracy zmniejsza 
prawdopodobieństwo wystąpienia problemów związanych 
np. z rekrutacją, znalezieniem miejsc na staże/praktyki 
zawodowe, a w dalszej perspektywie zwiększa szanse na 
osiągnięcie trwałych rezultatów związanych z aktywizacją 
zawodową uczestników projektu. 
Kryterium premiujące będzie weryfikowane na etapie oceny 
merytorycznej/formalno-merytorycznej na podstawie treści 
wniosku. 

Spełnienie kryterium jest 
fakultatywne. Przyznanie 0 punktów 
nie dyskwalifikuje z możliwości 
uzyskania dofinansowania. 

W ramach kryterium wnioskodawca 
może uzyskać: 
5 pkt – jeżeli jego siedziba główna 
znajduje się na terenie subregionu, w 
którym realizowane jest wsparcie. 
0 pkt – jeżeli jego siedziba główna 
znajduje się poza subregionem, w 
którym realizowane jest wsparcie. 

3. 
Projekt zapewnia wykorzystanie zwalidowanych 
rezultatów PIW EQUAL i/lub rozwiązań wypracowanych w 
projektach innowacyjnych PO KL.  

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie wykorzystanie 
w projekcie zwalidowanych rezultatów PIW EQUAL i/lub 
rozwiązań wypracowanych w projektach innowacyjnych PO 
KL. Wiele z zaproponowanych rozwiązań powstałych w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) 
stanowi gotowe do zastosowania narzędzia, stanowiące 
odpowiedź na konkretne problemy rynku pracy. Zostały one 
nie tylko w szczegółowy sposób opisane ale także zawierają 
elementy warunkujące bezpośrednie ich wykorzystanie w 
praktyce, tj. podręczniki, metodologie, programy, narzędzia 

Spełnienie kryterium jest 
fakultatywne. Przyznanie 0 punktów 
nie dyskwalifikuje z możliwości 
uzyskania dofinansowania. 

W ramach kryterium wnioskodawca 
może uzyskać: 
5 pkt – jeżeli projekt zapewnia 
wykorzystanie co najmniej jednego 
zwalidowanego rezultatu PIW EQUAL 
i/lub co najmniej jednego rozwiązania 
wypracowanego w projektach 
innowacyjnych PO KL. 
0 pkt – jeżeli projekt nie zapewnia 
wykorzystania żadnego  
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informatyczne. Rozwiązania wypracowane w PO KL mogą 
zatem służyć rozwiązaniu problemów zdefiniowanych w RPO. 
Ponadto skorzystanie z dostępnych już narzędzi umożliwi 
skuteczniejszą i bardziej efektywną kosztowo interwencję w 
obszarach szeroko pojętego rynku pracy w obecnej 
perspektywie finansowej. 
Warto kontynuować dobre i sprawdzone przedsięwzięcia w 
przedmiotowym zakresie oraz korzystać z wypracowanych 
przez PIW EQUAL rezultatów. 
Kryterium premiujące będzie weryfikowane na etapie oceny 
merytorycznej/formalno-merytorycznej na podstawie treści 
wniosku. 

zwalidowanego rezultatu PIW EQUAL 
ani żadnego rozwiązania 
wypracowanego w projektach 
innowacyjnych PO KL. 

4. 

Projekt stanowi element zintegrowanego przedsięwzięcia 
rewitalizacyjnego wynikającego z lokalnych planów 
rewitalizacji miast oraz stanowi uzgodnione 
przedsięwzięcie, zawarte w Ponadlokalnym programie 
rewitalizacji sieci miast Cittaslow. 

W ramach kryterium oceniane będzie, czy założenia 
przedstawione we wniosku stanowią element 
zintegrowanego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, 
uzupełniając działania infrastrukturalne o działania 
wspierające aktywizację zawodową osób bezrobotnych. 
Kryterium premiujące będzie weryfikowane na etapie oceny 
merytorycznej/formalno-merytorycznej na podstawie treści 
wniosku. 

Spełnienie kryterium jest 
fakultatywne. Przyznanie 0 punktów 
nie dyskwalifikuje z możliwości 
uzyskania dofinansowania. 

W ramach kryterium wnioskodawca 
może uzyskać: 
5 pkt – jeżeli projekt stanowi element 
zintegrowanego przedsięwzięcia 
rewitalizacyjnego wynikającego z 
lokalnych planów rewitalizacji oraz 
stanowi uzgodnione przedsięwzięcie, 
zawarte w Ponadlokalnym programie 
rewitalizacji sieci miast Cittaslow. 

0 pkt – jeżeli projekt nie stanowi 
elementu zintegrowanego 
przedsięwzięcia rewitalizacyjnego 
wynikającego z lokalnych planów 
rewitalizacji oraz nie stanowi 
uzgodnionego przedsięwzięcia, 
zawartego w Ponadlokalnym 
programie rewitalizacji sieci miast 
Cittaslow. 

Definicja kryterium (tj. przede wszystkim informacja o zasadach jego oceny oraz, gdzie może mieć to zastosowanie, metodach jego pomiaru); 
Opis  znaczenia kryterium (np. informacja o tym czy spełnienie danego kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania, czy spełnienie danego kryterium jest stopniowalne, jaka wagę w ostatecznej ocenie ma 
ocena danego kryterium); 
Ocena –  określenie możliwych sposobów oceny – np.  tak/nie/nie dotyczy, 0/1, max 5 pkt, itp. 

g) usuwa się dotychczasowy pkt. 3.5 – wymogi formalne oraz kryteria wyboru projektów dla Działania 10.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez 

zatrudnienia – projekty konkursowe (na rok 2016) w brzmieniu: 

WYMOGI FORMALNE WYBORU PROJEKTÓW 

KONKURSOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO  
NA LATA 2014-2020 

   
Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy wdrożeniowej „w razie stwierdzenia we wniosku o dofinansowanie projektu braków formalnych lub oczywistych omyłek pisarskich właściwa instytucja wzywa wnioskodawcę do 
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uzupełnienia wniosku lub poprawienia w nim oczywistej omyłki w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 7 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia” (tryb konkursowy). 
 

Lp. Nazwa wymogu Definicja wymogu 

Opis znaczenia 

wymogu 

1. Wniosek złożono w wersji papierowej. 

W ramach wymogu weryfikowane będzie złożenie wersji papierowej 
wniosku, stanowiącej wydruk z lokalnego systemu informatycznego. 

Ocena spełnienia wymogu polega na przypisaniu mu wartości logicznej 
„tak” albo „nie”. 

 

 

W przypadku niespełnienia wymogu, Wnioskodawca zostanie wezwany do 
poprawienia/ uzupełnienia dokumentów w terminie nie krótszym niż 7 dni. Jeśli 
Wnioskodawca nie dotrzyma tego terminu lub ponowna weryfikacja wniosku od 
strony poprawności przedłożonej dokumentacji pod względem formalnym 
wykaże, że wskazane uchybienia nie zostały usunięte lub wniosek uzupełniono o 
inne/dodatkowe elementy, nie jest on dalej rozpatrywany. 

2. 

Wersja elektroniczna wniosku jest zgodna z 
wersją papierową (sumy kontrolne wersji 
papierowej i elektronicznej są tożsame) oraz 
wydruk zawiera wszystkie strony o sumie 
kontrolnej zgodnej z wersją elektroniczną.  

W ramach wymogu weryfikowana będzie spójność sum kontrolnych 
wersji elektronicznej i papierowej wniosku oraz kompletność stron wersji 
papierowej wniosku o sumie kontrolnej zgodnej z wersją elektroniczną. W 
przypadku zidentyfikowania niezgodności sumy kontrolnej pomiędzy 
wersją elektroniczną a wersją papierową wniosku, uzupełnieniu podlega 
jedynie wersja papierowa wniosku. 

Ocena spełnienia wymogu polega na przypisaniu mu wartości logicznej 
„tak” albo „nie”. 

W przypadku niespełnienia wymogu, Wnioskodawca zostanie wezwany do 
poprawienia/ uzupełnienia dokumentów w terminie nie krótszym niż 7 dni. Jeśli 
Wnioskodawca nie dotrzyma tego terminu lub ponowna weryfikacja wniosku od 
strony poprawności przedłożonej dokumentacji pod względem formalnym 
wykaże, że wskazane uchybienia nie zostały usunięte lub wniosek uzupełniono o 
inne/dodatkowe elementy, nie jest on dalej rozpatrywany. 

 

 

3. 

Wniosek w wersji papierowej został opatrzony 
podpisami i pieczęciami osoby 
uprawnionej/osób uprawnionych do 
podejmowania wiążących decyzji w imieniu 
Wnioskodawcy i Partnerów (o ile dotyczy). 

W ramach wymogu weryfikowane będzie opatrzenie wersji papierowej 
podpisami i pieczęciami osoby uprawnionej/osób uprawnionych do 
podejmowania wiążących decyzji (zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie) 
w imieniu Wnioskodawcy i Partnerów. 

Przez złożenie podpisu należy rozumieć opatrzenie wniosku o 
dofinansowanie podpisem czytelnym (z imienia i nazwiska) bądź złożenie 
podpisu nieczytelnego (parafy) wraz z pieczęcią imienną. 

Ocena spełnienia wymogu polega na przypisaniu mu wartości logicznej 
„tak” albo „nie”. 

W przypadku niespełnienia wymogu, Wnioskodawca zostanie wezwany do 
poprawienia/ uzupełnienia dokumentów w terminie nie krótszym niż 7 dni. Jeśli 
Wnioskodawca nie dotrzyma tego terminu lub ponowna weryfikacja wniosku od 
strony poprawności przedłożonej dokumentacji pod względem formalnym 
wykaże, że wskazane uchybienia nie zostały usunięte lub wniosek uzupełniono o 
inne/dodatkowe elementy, nie jest on dalej rozpatrywany. 

 

 

4. 
Wraz z wnioskiem złożono wszystkie 
wymagane załączniki, zgodnie z Regulaminem 
konkursu (o ile dotyczy). 

W ramach wymogu weryfikowane będzie czy do wniosku dołączone 
zostały wszystkie wymagane załączniki określone w Regulaminie konkursu 
(o ile dotyczy). 

Ocena spełnienia wymogu polega na przypisaniu mu wartości logicznej 
„tak”, „nie” albo stwierdzeniu, że wymóg „nie dotyczy” danego projektu. 

 

W przypadku niespełnienia wymogu, Wnioskodawca zostanie wezwany do 
poprawienia/ uzupełnienia dokumentów w terminie nie krótszym niż 7 dni. Jeśli 
Wnioskodawca nie dotrzyma tego terminu lub ponowna weryfikacja wniosku od 
strony poprawności przedłożonej dokumentacji pod względem formalnym 
wykaże, że wskazane uchybienia nie zostały usunięte lub wniosek uzupełniono o 
inne/dodatkowe elementy, nie jest on dalej rozpatrywany. 

5. 
Wniosek nie zawiera innych braków W ramach wymogu weryfikowane będzie czy wniosek nie zawiera innych W przypadku niespełnienia wymogu, Wnioskodawca zostanie wezwany do 
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formalnych lub oczywistych omyłek 
prowadzących do istotnej modyfikacji wniosku. 

niż wymienione w pkt 1-4 braków formalnych lub oczywistych omyłek, 
prowadzących do istotnej modyfikacji wniosku, zgodnie z art. 43 ustawy z 
dn. 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.), 
Ocena spełnienia wymogu polega na przypisaniu mu wartości logicznej 
„tak” lub „nie”. 

poprawienia/ uzupełnienia dokumentów w terminie nie krótszym niż 7 dni. Jeśli 
Wnioskodawca nie dotrzyma tego terminu lub ponowna weryfikacja wniosku od 
strony poprawności przedłożonej dokumentacji pod względem formalnym 
wykaże, że wskazane uchybienia nie zostały usunięte lub wniosek uzupełniono o 
inne/dodatkowe elementy, nie jest on dalej rozpatrywany. 

KRYTERIA FORMALNE WYBORU PROJEKTÓW  

Kryteria mają zastosowanie do wszystkich projektów wybieranych w trybie konkursowym w ramach RPO WiM 2014-2020 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium 
Opis znaczenia 

kryterium 

1. 

Wnioskodawca zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi 
Priorytetowych RPO WiM 2014-2020 jest podmiotem 
uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w 
ramach właściwego Działania/Poddziałania RPO WiM 
2014-2020. 

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność Wnioskodawcy z typem beneficjentów 
wskazanym w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WiM 2014-2020. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznej „tak” albo „nie”. 

 

 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty niespełniające 
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie 
oceny formalnej albo oceny formalno-
merytorycznej. 

 

2. 
Wnioskodawca składa dopuszczalną w Regulaminie 
konkursu liczbę wniosków o dofinansowanie projektu 
(o ile dotyczy). 

Kryterium dotyczy wniosków o różnej sumie kontrolnej. W ramach kryterium weryfikuje się 
liczbę prawidłowo złożonych przez Wnioskodawcę wniosków o dofinansowanie projektu w 
ramach danego konkursu. Po przekroczeniu dopuszczalnej liczby wniosków, kolejne wnioski 
zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Decyduje kolejność wpływu wersji elektronicznej w 
lokalnym systemie informatycznym. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznej „tak”, „nie” albo 
stwierdzeniu, że kryterium „nie dotyczy” danego projektu. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty niespełniające 
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie 
oceny formalnej albo oceny formalno-
merytorycznej. 
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1331Powyższa kwota jest przeliczana na PLN z wykorzystaniem miesięcznego obrachunkowego kursu wymiany stosowanego przez Komisję Europejską aktualnego na dzień ogłoszenia konkursu w przypadku projektów 
konkursowych albo na dzień wystosowania wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w przypadku projektów pozakonkursowych. Kurs jest publikowany na stronie internetowej: 
http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=home&Language=en    

1432 Zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE z 20.12.2013, str. 320 L 347, z późn. zm.). 

3. 

Wydatki w projekcie o wartości nieprzekraczającej 
wyrażonej w PLN równowartości kwoty 100 000 
EUR1331 wkładu publicznego1432 są rozliczane 
uproszczonymi metodami, o których mowa w 
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków 
w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020. 

W ramach kryterium weryfikowane będzie zastosowanie w projekcie o wartości 
nieprzekraczającej wyrażonej w PLN równowartości kwoty 100 000 EUR wkładu publicznego 
uproszczonych metod rozliczania wydatków. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznej „tak”, „nie” albo 
stwierdzeniu, że kryterium „nie dotyczy” danego projektu. 

 

 

 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty niespełniające 
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie 
oceny formalnej albo oceny formalno-
merytorycznej. 

 

 

 

 

4. 

Wnioskodawca i Partnerzy (o ile dotyczy) nie 
podlega/ją wykluczeniu z  możliwości ubiegania się o 
dofinansowanie ze środków UE na podstawie 
odrębnych przepisów. 

W ramach kryterium weryfikowane będzie czy Wnioskodawca oraz Partnerzy (o ile dotyczy) nie 
podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym 
mowa w: 

 art. 207 ust. 4 i ust.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 

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

 art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów 
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1417). 

Kryterium weryfikowane na podstawie Oświadczenia Wnioskodawcy i Partnerów (o ile dotyczy). 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznej „tak” albo „nie”. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty niespełniające 
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie 
oceny formalnej albo oceny formalno-
merytorycznej. 

 

 

5. 

W przypadku projektu partnerskiego wniosek spełnia 
wymogi dotyczące utworzenia partnerstwa, o których 
mowa w art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o 
zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1146 z późn. zm.). 

W ramach kryterium weryfikowane będzie spełnienie przez Wnioskodawcę wymogów w zakresie 
utworzenia partnerstwa zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej. 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie Oświadczenia Wnioskodawcy. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznej „tak”, „nie” albo 
stwierdzeniu, że kryterium „nie dotyczy” danego projektu. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty niespełniające 
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie 
oceny formalnej albo oceny formalno-
merytorycznej. 
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6. 
Okres realizacji projektu zawiera się w przedziale 1 
stycznia 2014 – 31 grudnia 2023 roku. 

W ramach kryterium weryfikowane będzie, czy w polu wniosku dotyczącym okresu realizacji 
projektu wpisano właściwy okres realizacji projektu. Ocena spełnienia kryterium polega na 
przypisaniu mu wartości logicznej „tak” albo „nie”. 

 

 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty niespełniające 
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie 
oceny formalnej albo oceny formalno-
merytorycznej. 

7. 
Wniosek oraz załączniki (o ile dotyczy) wypełniono w 
języku polskim. 

W ramach kryterium weryfikowane będzie czy wniosek oraz załączniki (o ile dotyczy) wypełnione 
są w języku polskim. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznej „tak” albo „nie”. 

 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty niespełniające 
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie 
oceny formalnej albo oceny formalno-
merytorycznej. 

KRYTERIA MERYTORYCZNE WYBORU PROJEKTÓW  
 Kryteria mają zastosowanie do wszystkich projektów wybieranych w trybie konkursowym w ramach RPO WiM 2014-2020 

Kryteria zerojedynkowe 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. 

Zgodność wniosku z zapisami właściwej Osi 
Priorytetowej RPO WiM 2014-2020 i SZOOP RPO 
WiM 2014-2020 w zakresie: typu projektu, wyboru 
grupy docelowej, minimalnej i maksymalnej wartości 
projektu oraz limitów i ograniczeń w realizacji 
projektu.  

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność zapisów złożonego wniosku o 
dofinansowanie z wymogami przewidzianymi dla danego Działania/Poddziałania w ramach RPO 
WiM 2014-2020 zawartymi w SZOOP RPO WiM 2014-2020 w zakresie:   

 zgodności typu projektu z wykazem zawartym w „Typach projektów” w SZOOP RPO WiM 
2014-2020, 

 zgodności wyboru grupy docelowej z wykazem zawartym w „Grupa docelowa/ ostateczni 
odbiorcy wsparcia w SZOOP RPO WiM 2014-2020 (o ile dotyczy), 

 zgodności z minimalną i maksymalną wartością projektu wskazaną w SZOOP RPO WiM 
2014-2020 (o ile dotyczy), 

 limitów i ograniczeń w realizacji projektów wskazanych w SZOOP RPO WiM 2014-2020 (o ile 
dotyczy). 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznych „tak” albo „nie”.  

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty niespełniające 
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie 
oceny merytorycznej albo oceny formalno-
merytorycznej. 
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2. 

Poziom cross-financingu nie przekracza 
dopuszczalnego poziomu określonego w  SZOOP  
RPO WiM 2014-2020 dla danego Działania/ 
Poddziałania. 

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność poziomu cross-financingu z limitem 
określonym dla danego Działania/Poddziałania w SZOOP RPO WiM 2014-2020. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznej „tak”, „nie” albo 
stwierdzeniu, że kryterium „nie dotyczy” danego projektu. 

Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania kryterium, o ile w Regulaminie 
konkursu nie wskazano inaczej.  
Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany do negocjacji w zakresie dotyczącym warunkowo 
dokonanej oceny. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty niespełniające 
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie 
oceny merytorycznej albo oceny formalno-
merytorycznej. 

 

 

3. 

Poziom środków trwałych (w tym cross-financing) 
jako % wydatków kwalifikowalnych nie przekracza 
dopuszczalnego poziomu określonego w  SZOOP RPO 
WiM 2014-2020 dla danego Działania/ Poddziałania. 
 

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność poziomu środków trwałych (w tym cross-
financing) z limitem określonym dla danego Działania/Poddziałania w SZOOP RPO WiM 2014-
2020. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznej „tak”, „nie” albo 
stwierdzeniu, że kryterium „nie dotyczy” danego projektu. 

Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania kryterium, o ile w Regulaminie 
konkursu nie wskazano inaczej.  
Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany do negocjacji w zakresie dotyczącym warunkowo 
dokonanej oceny. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty niespełniające 
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie 
oceny merytorycznej albo oceny formalno-
merytorycznej. 

 

 

 

4. 

Poziom wkładu własnego beneficjenta jako % 
wydatków kwalifikowalnych jest zgodny z poziomem 
określonym w  SZOOP RPO WiM 2014-2020 dla 
danego Działania/ Poddziałania. 

 

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność poziomu wkładu własnego z limitem 
określonym dla danego Działania/Poddziałania w SZOOP RPO WiM 2014-2020. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznych „tak” albo „nie”. 

Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania kryterium, o ile w Regulaminie 
konkursu nie wskazano inaczej.  
Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany do negocjacji w zakresie dotyczącym warunkowo 
dokonanej oceny. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty niespełniające 
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie 
oceny merytorycznej albo oceny formalno-
merytorycznej. 

 

 

5. 
Wartość kosztów pośrednich jest zgodna z limitami 
określonymi w Regulaminie konkursu. 

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność poziomu kosztów pośrednich, wskazanych 
we wniosku o dofinansowanie, jako % wydatków kwalifikowalnych, z limitami określonymi w 
Regulaminie konkursu na podstawie zapisów zawartych w Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznej „tak”, „nie” albo 
stwierdzeniu, że kryterium „nie dotyczy” danego projektu. 

Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania kryterium, o ile w Regulaminie 
konkursu nie wskazano inaczej.  
Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany do negocjacji w zakresie dotyczącym warunkowo 
dokonanej oceny. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty niespełniające 
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie 
oceny merytorycznej albo oceny formalno-
merytorycznej. 
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6. 
Zgodność projektu z zasadą równości szans kobiet i 
mężczyzn (w oparciu o standard minimum). 

W ramach kryterium weryfikowane będzie spełnienie standardu minimum oceniane na 
podstawie 5 kryteriów oceny określonych w Wytycznych 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. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznej „tak” albo „nie”.   

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty niespełniające 
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie 
oceny merytorycznej albo oceny formalno-
merytorycznej. 

 

7. 
Zgodność projektu z zasadą zrównoważonego 
rozwoju. 

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność projektu z zasadą zrównoważonego 
rozwoju, o której mowa w art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1083/2006. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznych „tak” albo „nie”. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty niespełniające 
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie 
oceny merytorycznej albo oceny formalno-
merytorycznej. 

 

 

 

 

 

8. 
Zgodność projektu z zasadą równości szans i 
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami. 

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność projektu z zasadą równości szans i 
niedyskryminacji, o której mowa w art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie 
Rady (WE) nr 1083/2006. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznych „tak” albo „nie”. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty niespełniające 
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie 
oceny merytorycznej albo oceny formalno-
merytorycznej. 

 

9. 

Projekt jest zgodny z właściwym prawodawstwem 
krajowym, w tym z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 
907, z późn. zm.). 

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność projektu z prawodawstwem krajowym, w 
tym z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z 
późn. zm.). 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznych „tak” albo „nie”. 

Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania kryterium, o ile w Regulaminie 
konkursu nie wskazano inaczej.  
Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany do negocjacji w zakresie dotyczącym warunkowo 
dokonanej oceny. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty niespełniające 
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie 
oceny merytorycznej albo oceny formalno-
merytorycznej. 
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10. 
Zgodność projektu z zasadami pomocy publicznej lub 
pomocy de minimis. 

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność zapisów wniosku o dofinansowanie 
projektu z zasadami pomocy publicznej w odniesieniu do form wsparcia, wydatków i grup 
docelowych, jak również oceniana będzie możliwość udzielenia w ramach projektu pomocy de 
minimis/pomocy publicznej, uwzględniając reguły ogólne jej przyznawania oraz warunki jej 
dopuszczalności w danym typie projektu. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznych „tak” albo „nie”. 

Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania kryterium, o ile w Regulaminie 
konkursu nie wskazano inaczej.  
Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany do negocjacji w zakresie dotyczącym warunkowo 
dokonanej oceny. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty niespełniające 
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie 
oceny merytorycznej albo oceny formalno-
merytorycznej. 

 

 

 

 

11. 
Negocjacje zakończyły się wynikiem pozytywnym. 

 

Zakończenie negocjacji z wynikiem pozytywnym oznacza: 

- uznanie za spełnione zerojedynkowych kryteriów obligatoryjnych, które w trakcie oceny 
merytorycznej warunkowo uznane zostały za spełnione i/lub 

- przyznanie wyższej liczby punktów za spełnienie punktowych kryteriów merytorycznych, 
która była warunkowo przyznana przez oceniających. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznej „tak”, „nie” lub „nie 
dotyczy”. 

Kryterium będzie uznane za spełnione w przypadku wprowadzenia do wniosku wszystkich 
wymaganych zmian wskazanych przez oceniających w Kartach Oceny Merytorycznej lub 
Formalno-Merytorycznej (jeśli dotyczy) lub akceptacji przez IOK stanowiska Wnioskodawcy. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty niespełniające 
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie 
oceny merytorycznej albo oceny formalno-
merytorycznej. 

 

 

Kryteria punktowe 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. 

Adekwatność doboru grupy docelowej do 
właściwego celu szczegółowego RPO WiM 2014-2020 
oraz jakość diagnozy specyfiki tej grupy. 

 

W ramach kryterium weryfikowana będzie adekwatność doboru grupy 
docelowej do właściwego celu szczegółowego RPO WiM 2014-2020 oraz 
jakość diagnozy specyfiki tej grupy, w tym opis: 

 istotnych cech uczestników (osób lub podmiotów), którzy zostaną objęci 
wsparciem w kontekście zdiagnozowanej sytuacji problemowej, 

 potrzeb uczestników projektu w kontekście wsparcia, które ma być 
udzielane w ramach projektu, 

 barier, na które napotykają uczestnicy projektu, 

 sposobu rekrutacji uczestników projektu, w tym kryteriów rekrutacji i 
kwestii zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania.  

Za spełnienie przedmiotowego kryterium można uzyskać max 15 pkt, 
przy czym przez spełnienie przedmiotowego kryterium należy rozumieć 
uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach danego kryterium tj. 9 
pkt. 

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na 
etapie oceny merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej. 

Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych składowych kryterium 
zawarte będą w Karcie oceny stanowiącej załącznik do Regulaminu 
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Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów w zakresie zgodnym z 
kartą oceny, stanowiącą załącznik do Regulaminu konkursu.   

Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania kryterium i 
skierowania projektu do negocjacji we wskazanym w karcie oceny zakresie 
dotyczącym warunkowo dokonanej oceny. 

konkursu. 

 

 

2. 

Zgodność projektu z właściwym celem szczegółowym 
Priorytetu Inwestycyjnego RPO WiM 2014-2020 oraz 
adekwatność doboru i opisu wskaźników, źródeł oraz 
sposobu ich pomiaru. 

 

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność projektu z właściwym 
celem szczegółowym Priorytetu Inwestycyjnego RPO WiM 2014-2020 oraz 
adekwatność doboru i opisu wskaźników, źródeł oraz sposobu ich pomiaru, 
w tym: 

 wskazanie celu projektu, 

 dobór i opis wskaźników realizacji celów, (wskaźników rezultatu i 
produktu, w tym wskaźników programowych i specyficznych),  

 wskazanie źródeł i sposobów pomiaru wskaźników. 

Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów w zakresie zgodnym z 
kartą oceny, stanowiącą załącznik do Regulaminu konkursu. 

Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania kryterium i 
skierowania projektu do negocjacji we wskazanym w karcie oceny zakresie 
dotyczącym warunkowo dokonanej oceny. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Za 
spełnienie przedmiotowego kryterium można uzyskać: 

 W projektach, które nie zawierają analizy ryzyka: max  15 pkt, 
przy czym przez spełnienie przedmiotowego kryterium należy 
rozumieć uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach danego 
kryterium tj. 9 pkt. 

 W projektach, które zawierają analizę ryzyka: max  10 pkt, przy 
czym przez spełnienie przedmiotowego kryterium należy 
rozumieć uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach danego 
kryterium tj. 6 pkt. 

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na 
etapie oceny merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej. 

Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych składowych kryterium 
zawarte będą w Karcie oceny stanowiącej załącznik do Regulaminu 
konkursu. 

3. 

Trafność opisanej analizy ryzyka nieosiągnięcia 
założeń projektu. 

 

W ramach kryterium weryfikowana będzie trafność opisanej analizy ryzyka 
nieosiągnięcia założeń projektu (o ile dotyczy), w tym: 

 sytuacji, których wystąpienie utrudni lub uniemożliwi osiągnięcie 
wartości docelowej wskaźników rezultatu, 

 sposobu identyfikacji wystąpienia takich sytuacji (zajścia ryzyka), 

 działań, które zostaną podjęte, aby zapobiec wystąpieniu ryzyka i jakie 
będą mogły zostać podjęte, aby zminimalizować skutki wystąpienia 
ryzyka. 

Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów w zakresie zgodnym z 
kartą oceny, stanowiącą załącznik do Regulaminu konkursu.    

Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania kryterium i 
skierowania projektu do negocjacji we wskazanym w karcie oceny zakresie 
dotyczącym warunkowo dokonanej oceny. 

Kryterium podlega ocenie wówczas, gdy wymóg przedstawienia analizy 
ryzyka wskazano w Regulaminie konkursu. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania.  
Za spełnienie przedmiotowego kryterium można uzyskać max  5 pkt, 
przy czym przez spełnienie przedmiotowego kryterium należy rozumieć 
uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach danego kryterium tj. 3 
pkt. 

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na 
etapie oceny merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej. 

Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych składowych kryterium 
zawarte będą w Karcie oceny stanowiącej załącznik do Regulaminu 
konkursu. 

4. 
Spójność zadań przewidzianych do realizacji w 
ramach projektu oraz trafność doboru i opisu tych 
zadań. 

W ramach kryterium weryfikowana będzie spójność zadań przewidzianych 
do realizacji w ramach projektu oraz trafność doboru i opisu tych zadań, w 
tym: 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Za 
spełnienie przedmiotowego kryterium można uzyskać max  20 pkt, przy 
czym przez spełnienie przedmiotowego kryterium należy rozumieć 
uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach danego kryterium tj. 12 
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 szczegółowy opis i uzasadnienie potrzeby realizacji zadań oraz 
racjonalność harmonogramu realizacji projektu, 

 przyporządkowanie wskaźników realizacji do właściwego zadania, 

 uzasadnienie wyboru Partnerów do realizacji poszczególnych zadań (o 
ile dotyczy), 

 sposób, w jaki zostanie zachowana trwałość rezultatów projektu (o ile 
dotyczy), 

 trafność doboru wskaźników (w tym ich wartości docelowej dla 
rozliczenia kwot ryczałtowych) i dokumentów potwierdzających ich 
wykonanie (o ile dotyczy). 

Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów w zakresie zgodnym z 
kartą oceny, stanowiącą załącznik do Regulaminu konkursu.    

Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania kryterium i 
skierowania projektu do negocjacji we wskazanym w karcie oceny zakresie 
dotyczącym warunkowo dokonanej oceny. 

pkt. 

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na 
etapie oceny merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej. 

Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych składowych kryterium 
zawarte będą w Karcie oceny stanowiącej załącznik do Regulaminu 
konkursu. 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

Adekwatność potencjału Wnioskodawcy i Partnerów 
(o ile dotyczy) oraz sposobu zarządzania projektem. 

 

W ramach kryterium weryfikowana będzie adekwatność potencjału 
Wnioskodawcy i Partnerów (o ile dotyczy) oraz sposobu zarządzania 
projektem, w tym opis: 

 potencjału finansowego, 

 posiadanego potencjału kadrowego oraz sposobu jego wykorzystania w 
ramach projektu, 

 posiadanego potencjału technicznego, w tym sprzętowego i warunków 
lokalowych, 

 kadry zewnętrznej zaangażowanej do realizacji projektu,  

 struktury zarządzania projektem. 

Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów w zakresie zgodnym z 
kartą oceny, stanowiącą załącznik do Regulaminu konkursu.    

Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania kryterium i 
skierowania projektu do negocjacji we wskazanym w karcie oceny zakresie 
dotyczącym warunkowo dokonanej oceny. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania.  
Za spełnienie przedmiotowego kryterium można uzyskać max  15 pkt, 
przy czym przez spełnienie przedmiotowego kryterium należy rozumieć 
uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach danego kryterium  
tj. 9 pkt. 

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na 
etapie oceny merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej. 

Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych składowych kryterium 
zawarte będą w Karcie oceny stanowiącej załącznik do Regulaminu 
konkursu. 

 

 

6. 

Adekwatność doświadczenia Wnioskodawcy i 
Partnerów (o ile dotyczy) do zakresu realizacji 
projektu oraz ich potencjał społeczny. 

 

W ramach kryterium weryfikowana będzie: 

 adekwatność doświadczenia Wnioskodawcy i Partnerów (o ile dotyczy) 
do zakresu realizacji projektu, w tym w zakresie tematycznym, jakiego 
dot. projekt, na rzecz grupy docelowej, do której skierowany będzie 
projekt oraz na określonym terytorium, którego będzie dotyczyć 
realizacja projektu, 

 opis potencjału społecznego Wnioskodawcy i Partnerów (o ile dotyczy). 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania.  
Za spełnienie przedmiotowego kryterium można uzyskać max  15 pkt, 
przy czym przez spełnienie przedmiotowego kryterium należy rozumieć 
uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach danego kryterium  
tj. 9 pkt 

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na 
etapie oceny merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej. 
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Kryteria merytoryczne – SPECYFICZNE OBLIGATORYJNE 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 
Ocena 

(Tak/Nie lub pkt.) 

1. 

Projekt jest skierowany do grup docelowych z subregionu 
olsztyńskiego (osób zamieszkujących – w rozumieniu 
przepisów Kodeksu Cywilnego – obszar subregionu)  
 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca zobowiązał się do 
skierowania wsparcia wyłącznie do grup docelowych z 
subregionu olsztyńskiego, na terenie którego realizowane 
jest wsparcie.  

Subregion olsztyński obejmuje następujące powiaty: 
bartoszycki, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, 
olsztyński, szczycieński oraz m. Olsztyn. 

Realizacja projektów kierowanych do osób zamieszkujących 

Spełnienie kryterium jest 
obligatoryjne, co oznacza, że jego 
niespełnienie skutkuje 
nieprzyznaniem dofinansowania. 
Kryterium ma charakter 
zerojedynkowy i nie jest 
stopniowalne. 

tak/nie 

Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów w zakresie zgodnym z 
kartą oceny, stanowiącą załącznik do Regulaminu konkursu.    

Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania kryterium i 
skierowania projektu do negocjacji we wskazanym w karcie oceny zakresie 
dotyczącym warunkowo dokonanej oceny. 

Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych składowych kryterium 
zawarte będą w Karcie oceny stanowiącej załącznik do Regulaminu 
konkursu. 

7. Prawidłowość budżetu projektu. 

W ramach kryterium weryfikowana będzie prawidłowość budżetu projektu, 
w tym: 

 racjonalność i efektywność wydatków projektu (rozumiana jako relacja 
nakład/rezultat oraz rynkowość kosztów) oraz kwalifikowalność 
wydatków, 

 niezbędność wydatków do realizacji projektu i osiągania jego celów, 

 poprawność uzasadnień kosztów (o ile dotyczy). 

 techniczna poprawność wypełnienia budżetu projektu. 

Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów w zakresie zgodnym z 
kartą oceny, stanowiącą załącznik do Regulaminu konkursu.    

Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania kryterium i 
skierowania projektu do negocjacji we wskazanym w karcie oceny zakresie 
dotyczącym warunkowo dokonanej oceny. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Za 
spełnienie przedmiotowego kryterium można uzyskać max  20 pkt, przy 
czym przez spełnienie przedmiotowego kryterium należy rozumieć 
uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach danego kryterium tj. 12 
pkt. 

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na 
etapie oceny merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej. 

Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych składowych kryterium 
zawarte będą w Karcie oceny stanowiącej załącznik do Regulaminu 
konkursu. 
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dany obszar jest uzasadniona trybem realizacji wsparcia  
przewidującym 3 odrębne konkursy dla poszczególnych 
obszarów województwa warmińsko-mazurskiego. Dlatego 
uwzględniono 3 kryteria dla poszczególnych obszarów. 
Pozostałe kryteria wskazane w Działaniu 10.2 będą 
wykorzystane w każdym z 3 Konkursów. 

Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny 
formalnej/merytorycznej/formalno-merytorycznej na 
podstawie treści wniosku. 

2. 

Projekt jest skierowany do grup docelowych z subregionu 
elbląskiego (osoby zamieszkują na obszarze subregionu w 
rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego)  
 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca zobowiązał się do 
skierowania wsparcia wyłącznie do grup docelowych z 
subregionu elbląskiego, na terenie którego realizowane jest 
wsparcie.  

Subregion elbląski obejmuje następujące powiaty: 
braniewski, działdowski, elbląski, iławski, nowomiejski, 
ostródzki, m. Elbląg. 

Realizacja projektów kierowanych do osób zamieszkujących 
dany obszar jest uzasadniona trybem realizacji wsparcia  
przewidującym 3 odrębne konkursy dla poszczególnych 
obszarów województwa warmińsko-mazurskiego. Dlatego 
uwzględniono 3 kryteria dla poszczególnych obszarów. 
Pozostałe kryteria wskazane w Działaniu 10.2 będą 
wykorzystane w każdym z 3 Konkursów. 

Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny 
formalnej/merytorycznej/formalno-merytorycznej na 
podstawie treści wniosku. 

Spełnienie kryterium jest 
obligatoryjne, co oznacza, że jego 
niespełnienie skutkuje 
nieprzyznaniem dofinansowania. 
Kryterium ma charakter 
zerojedynkowy i nie jest 
stopniowalne. 

tak/nie 

3. 

Projekt jest skierowany do grup docelowych z subregionu 
ełckiego (osoby zamieszkują na obszarze subregionu w 
rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego)  
 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca zobowiązał się do 
skierowania wsparcia wyłącznie do grup docelowych z 
subregionu ełckiego, na terenie którego realizowane jest 
wsparcie. 

Subregion ełcki obejmuje następujące powiaty: ełcki, giżycki, 
gołdapski, olecki, piski, węgorzewski. 

Realizacja projektów kierowanych do osób zamieszkujących 
dany obszar jest uzasadniona trybem realizacji wsparcia  
przewidującym 3 odrębne konkursy dla poszczególnych 
obszarów województwa warmińsko-mazurskiego. Dlatego 
uwzględniono 3 kryteria dla poszczególnych obszarów. 
Pozostałe kryteria wskazane w Działaniu 10.2 będą 
wykorzystane w każdym z 3 Konkursów. 

Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny 

Spełnienie kryterium jest 
obligatoryjne, co oznacza, że jego 
niespełnienie skutkuje 
nieprzyznaniem dofinansowania. 
Kryterium ma charakter 
zerojedynkowy i nie jest 
stopniowalne. 

tak/nie 
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formalnej/merytorycznej/formalno-merytorycznej na 
podstawie treści wniosku. 

4. 

Wnioskodawca lub partner (o ile dotyczy) na dzień 
złożenia wniosku o dofinansowanie posiada co najmniej 
roczne doświadczenie w prowadzeniu działalności w 
obszarze, którego dotyczy projekt, np. promocji 
zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i 
aktywizacji zawodowej.  

Realizacja projektu przez beneficjenta lub partnera 
posiadającego doświadczenie w realizacji przedsięwzięć w 
obszarze, którego dotyczy projekt sprzyjać będzie 
sprawności i prawidłowości realizacji projektu.  
Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny 
formalnej/merytorycznej/formalno-merytorycznej na 
podstawie treści wniosku. 

Spełnienie kryterium jest 
obligatoryjne, co oznacza, że jego 
niespełnienie skutkuje 
nieprzyznaniem dofinansowania. 
Kryterium ma charakter 
zerojedynkowy i nie jest 
stopniowalne. 

tak/nie 

5. 
Grupę docelową projektu w proporcji co najmniej 20% 
ogółu uczestników, stanowią osoby bierne zawodowo. 
 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca zobowiązał się pozyskać 
grupę docelową projektu, w której co najmniej 20% ogółu 
uczestników będą stanowiły osoby bierne zawodowo. 
Struktura uczestników wynika z konieczności zapewnienia w 
grupie docelowej udziału osób biernych zawodowo, z uwagi 
na system monitorowania wskaźników, które uwzględniają 
wartości docelowe dla tej grupy uczestników projektu.  

Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny 
formalnej/merytorycznej/formalno-merytorycznej na 
podstawie treści wniosku. 

Spełnienie kryterium jest 
obligatoryjne, co oznacza, że jego 
niespełnienie skutkuje 
nieprzyznaniem dofinansowania. 
Kryterium ma charakter 
zerojedynkowy i nie jest 
stopniowalne. 

tak/nie 

6. 
Wnioskodawca w okresie realizacji projektu prowadzi 
biuro projektu w subregionie, na terenie którego 
realizowane jest wsparcie. 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca prowadzi lub zobowiązał 
się prowadzić biuro w subregionie, na terenie którego 
realizowane jest wsparcie w całym okresie realizacji 
projektu. Lokalizacja biura projektu na terenie realizacji 
projektu jest uzasadniona koniecznością zapewnienia 
dostępu do informacji i świadczonych usług grupom 
docelowym, a także ze względu na obszar, z którego 
rekrutowane są grupy docelowe. Biuro projektu powinno 
być prowadzone na terenie realizacji projektu przez cały 
okres realizacji projektu, zapewniając dostępność 
dokumentacji projektowej oraz umożliwiając uczestnikom 
projektu osobisty kontakt z kadrą projektu. 

Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny 
formalnej/merytorycznej/formalno-merytorycznej na 
podstawie treści wniosku. 

Spełnienie kryterium jest 
obligatoryjne, co oznacza, że jego 
niespełnienie skutkuje 
nieprzyznaniem dofinansowania. 
Kryterium ma charakter 
zerojedynkowy i nie jest 
stopniowalne. 

tak/nie 
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7. 
Okres realizacji projektu wskazany we wniosku o 
dofinansowanie, na etapie ubiegania się o 
dofinansowanie nie przekracza 18 miesięcy.  

Ocenie podlega, czy okres realizacji projektu wskazany we 
wniosku o dofinansowanie, na etapie ubiegania się o 
dofinansowanie nie przekracza 18 miesięcy. Ograniczony do 
18 miesięcy okres realizacji projektu pozwoli na dokładne i 
systematyczne monitorowanie osiąganych wskaźników, a w 
przypadku braku osiągania niektórych z nich pozwoli na 
szybką reakcję w celu zmiany zaistniałej sytuacji. Dodatkowo 
okres ten pozwoli beneficjentom precyzyjnie zaplanować 
przedsięwzięcia, a także systematycznie rozliczać projekty. 

Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny 
formalnej/merytorycznej/formalno-merytorycznej na 
podstawie treści wniosku. 

Spełnienie kryterium jest 
obligatoryjne, co oznacza, że jego 
niespełnienie skutkuje 
nieprzyznaniem dofinansowania. 
Kryterium ma charakter 
zerojedynkowy i nie jest 
stopniowalne. 

tak/nie 

8. 

Projekt przewiduje dla każdego uczestnika opracowanie 
lub aktualizację Indywidualnego Planu Działania (o 
którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 10a i art. 34a ustawy o 
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) lub 
innego dokumentu pełniącego analogiczną funkcję.  

Ocenie podlega, czy w treści wniosku znajdują się zapisy 
świadczące o zapewnieniu każdemu uczestnikowi w 
wsparcia pomocy w formie opracowania dokumentu, jakim 
jest Indywidualny Plan Działania, lub inny dokument pełniący 
analogiczną funkcję, w celu określenia działań zmierzających 
do zatrudnienia uczestnika projektu. Dokładna analiza i 
wytyczenie kierunków wsparcia w kontekście 
indywidualnych predyspozycji i potrzeb uczestnika projektu, 
pomoże właściwie ukierunkować wsparcie, tak by zwiększyć 
szanse na zatrudnienie.  

Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny 
formalnej/merytorycznej/formalno-merytorycznej na 
podstawie treści wniosku. 

Spełnienie kryterium jest 
obligatoryjne, co oznacza, że jego 
niespełnienie skutkuje 
nieprzyznaniem dofinansowania. 
Kryterium ma charakter 
zerojedynkowy i nie jest 
stopniowalne. 

tak/nie 

9. 

Projekt ukierunkowany jest na kompleksowe wsparcie 
dla osób poprzez zastosowanie łącznie, co najmniej 3 
instrumentów wsparcia (z katalogu form wsparcia 
wskazanego w Regulaminie konkursu) w tym 
obligatoryjnie: poradnictwo zawodowe obejmujące 
pomoc w określeniu drogi rozwoju zawodowego, zgodnie 
ze zidentyfikowanymi potrzebami oraz pośrednictwo 
pracy.  

Ocenie podlega, czy projekt ukierunkowany jest na 
kompleksowe wsparcie dla osób poprzez zastosowanie 
łącznie co najmniej 3 instrumentów wsparcia (z katalogu 
form wsparcia wskazanego w Regulaminie konkursu) w tym 
obligatoryjnie: poradnictwo zawodowe obejmujące pomoc 
w określeniu drogi rozwoju zawodowego, zgodnie ze 
zidentyfikowanymi potrzebami oraz pośrednictwo pracy. 
Aktywizacja zawodowa jest procesem złożonym, 
obejmującym oddziaływanie w różnych sferach 
funkcjonowania człowieka i wymagającym trwałego, 
zintegrowanego podejścia w ramach realizowanego 
projektu. Uzasadnione jest zatem stosowanie możliwie 
szerokiego wachlarza usług aktywizacyjnych.  

Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny 
formalnej/merytorycznej/formalno-merytorycznej na 
podstawie treści wniosku. 

Spełnienie kryterium jest 
obligatoryjne, co oznacza, że jego 
niespełnienie skutkuje nie 
przyznaniem dofinansowania. 
Kryterium ma charakter 
zerojedynkowy i nie jest 
stopniowalne. 

tak/nie 
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10. 

Projekt uwzględnia założenie, iż w przypadku realizacji 
usług szkoleniowych, będą one realizowane przez 
instytucje posiadające wpis do Rejestru Instytucji 
Szkoleniowych, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd 
Pracy, właściwy ze względu na siedzibę instytucji 
szkoleniowej. 

Ocenie podlega, czy we wniosku zawarto zapisy 
zobowiązujące realizatora usługi/g szkoleniowej/ych do 
posiadania wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 
prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy, właściwy ze 
względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. Wymóg ten 
wynika wprost z Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 i ma 
służyć zapewnieniu wysokiej jakości wsparcia. 

Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny 
formalnej/merytorycznej/formalno-merytorycznej na 
podstawie treści wniosku. 

Spełnienie kryterium jest 
obligatoryjne, co oznacza, że jego 
niespełnienie skutkuje nie 
przyznaniem dofinansowania. 
Kryterium ma charakter 
zerojedynkowy i nie jest 
stopniowalne. 

tak/nie 

11. 

W projekcie uwzględniającym wsparcie w postaci 
zatrudnienia wspomaganego, osobom z 
niepełnosprawnościami zapewniono wsparcie trenera 
pracy. 

Ocenie podlega, czy w projekcie zawarto zapisy 
zapewniające wsparcie trenera pracy w sytuacji jeśli projekt 
przewiduje realizację zatrudnienia wspomaganego. Wymóg 
ten wynika wprost z Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 i ma 
służyć zapewnieniu właściwego wsparcia osobom z 
niepełnosprawnościami. 

Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny 
formalnej/merytorycznej/formalno-merytorycznej na 
podstawie treści wniosku. 

Spełnienie kryterium jest 
obligatoryjne, co oznacza, że jego 
niespełnienie skutkuje nie 
przyznaniem dofinansowania. 
Kryterium ma charakter 
zerojedynkowy i nie jest 
stopniowalne. 

tak/nie 

12. 

Projekt zakłada: 

a) poziom efektywności zatrudnieniowej dla osób w 
wieku 50 lat i więcej na poziomie co najmniej 33% 

b) poziom efektywności zatrudnieniowej dla kobiet na 
poziomie co najmniej 39%  

c) poziom efektywności zatrudnieniowej dla osób z 
niepełnosprawnościami na poziomie co najmniej 
33% 

d) poziom efektywności zatrudnieniowej dla osób 
długotrwale bezrobotnych na poziomie co najmniej 
30%  

e) poziom efektywności zatrudnieniowej dla osób o 
niskich kwalifikacjach (z wykształceniem 
ponadgimnazjalnym lub niższym) na poziomie co 
najmniej 38% 

Ocenie podlega, czy projekt zakłada realizację wskazanych w 
kryterium wartości wskaźników efektywnościowych.  

Referencyjne wartości kryteriów efektywności 
zatrudnieniowej przygotowano w oparciu o wyniki badań 
kilku edycji „Badanie osiągniętych wartości wskaźników 
rezultatu komponentu regionalnego Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013”. 

Na etapie oceny merytorycznej punktowej, oceniający mogą 
wyżej ocenić projekty zakładające wyższą od wymaganej 
efektywność zatrudnieniową.  

Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny 
formalnej/merytorycznej/formalno-merytorycznej na 
podstawie treści wniosku, natomiast po zakończeniu 
realizacji wsparcia, na podstawie zapisów Wytycznych w 
zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku 
pracy na lata 2014-2020. 

Spełnienie kryterium jest 
obligatoryjne, co oznacza, że jego 
niespełnienie skutkuje nie 
przyznaniem dofinansowania. 
Kryterium ma charakter 
zerojedynkowy i nie jest 
stopniowalne. 

tak/nie 
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13. 

Efektem szkolenia jest uzyskanie kwalifikacji lub 
nabycie kompetencji potwierdzonych odpowiednim 
dokumentem (np. certyfikatem), w rozumieniu 
wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie 
monitorowania postępu rzeczowego realizacji 
programów operacyjnych na lata 2014-2020. Uzyskanie 
kwalifikacji lub kompetencji jest każdorazowo 
weryfikowane poprzez przeprowadzenie odpowiedniego 
ich sprawdzenia (np. w formie egzaminu). 

Wprowadzenie kryterium ma na celu – zgodnie z Wytycznymi 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku 
pracy na lata 2014-2020 - zapewnienie wysokiej jakości i 
efektywności wsparcia poprzez zapewnienie mechanizmów 
gwarantujących, że każde zrealizowane w ramach projektu 
szkolenie będzie prowadziło do uzyskania kwalifikacji lub 
nabycia kompetencji. Uzyskanie kwalifikacji i nabycie 
kompetencji powinno być każdorazowo zweryfikowane 
poprzez przeprowadzenie odpowiedniego sprawdzenia 
przyswojonej wiedzy, umiejętności i kompetencji 
społecznych (np. w formie egzaminu). Ponadto powinno być 
to potwierdzone odpowiednim dokumentem.  

Poprzez uzyskanie kwalifikacji należy rozumieć formalny 
wynik oceny i walidacji uzyskany w momencie potwierdzenia 
przez upoważnioną do tego instytucję, że dana osoba 
uzyskała efekty uczenia się spełniające określone standardy.  

Nabycie kompetencji odbywać się będzie zgodnie z 
Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie 
monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 
operacyjnych na lata 2014 - 2020 (załącznik nr 2 Wspólna 
lista wskaźników kluczowych – definicja wskaźnika dotycząca 
kompetencji), tj. poprzez zrealizowanie wszystkich 
wymaganych etapów: 

 zdefiniowanie grupy docelowej do objęcia wsparciem 
oraz wybranie obszaru interwencji EFS, który będzie 
poddany ocenie; 

 zdefiniowanie standardów wymagań tj. efektów uczenia 
się, które osiągną uczestnicy w wyniku 
przeprowadzonych działań projektowych, 

 weryfikację nabycia kompetencji przeprowadzoną na 
podstawie kryteriów oceny po zakończeniu wsparcia 
udzielanego danej osobie  (np. egzamin, test, rozmowa 
oceniająca, etc); 

 porównanie uzyskanych wyników oceny ze standardem 
wymagań. 

Spełnienie kryterium jest 
obligatoryjne, co oznacza, że jego 
niespełnienie skutkuje nie 
przyznaniem dofinansowania. 
Kryterium ma charakter 
zerojedynkowy i nie jest 
stopniowalne. 

tak/nie 
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Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny 
formalnej/merytorycznej/formalno-merytorycznej na 
podstawie treści wniosku. 

 

Kryteria merytoryczne – SPECYFICZNE FAKULTATYWNE 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium  Opis znaczenia kryterium   
Ocena 

(Tak / Nie lub pkt.) 

1. 
Projekt jest komplementarny ze wsparciem realizowanym 
w ramach innych niż EFS środków pomocowych Unii 
Europejskiej 

Premiowanie komplementarności przedsięwzięć w ramach 
projektów realizowanych z różnych Programów i funduszy 
zapewni kompleksowość różnego rodzaju wsparcia, a tym 
samym pozwoli realizować projekty będące odpowiedzią na 
realne zapotrzebowanie wynikające z realizacji innych 
przedsięwzięć. Premię punktową za spełnienie 
przedmiotowego kryterium mogą otrzymać te wnioski o 
dofinansowanie, których wnioskodawcy wykażą 
komplementarność podejmowanych w projekcie działań z 
działaniami podejmowanymi w co najmniej jednym 
projekcie współfinansowanym ze środków wspólnotowych. 
Wnioskodawca powinien wskazać konkretne działania w 
projektach, które są względem siebie komplementarne, tytuł 
projektu który był lub będzie współfinansowany z innych niż 
EFS źródeł wspólnotowych oraz wskazać przedmiotowe 
źródło finansowania (oraz fakultatywnie inne informacje np. 
okres realizacji projektu, wartość projektu). 

Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny 
merytorycznej/formalno-merytorycznej na podstawie treści 
wniosku. 

 

Spełnienie kryterium jest 
fakultatywne. Przyznanie 0 punktów 
nie dyskwalifikuje z możliwości 
uzyskania dofinansowania. 

W ramach kryterium wnioskodawca 
może uzyskać: 

5 pkt – jeżeli wykaże 
komplementarność ze wsparciem 
realizowanym w ramach innych niż EFS 
środków pomocowych Unii 
Europejskiej 

0 pkt – jeżeli nie wykaże 
komplementarności ze wsparciem 
realizowanym w ramach innych niż EFS 
środków pomocowych Unii 
Europejskiej 

2. 
Projekt jest realizowany przez wnioskodawcę 
posiadającego siedzibę główną na obszarze realizacji 
projektu. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie lokalizacja 
siedziby wnioskodawcy. Wnioskodawcy z subregionu 
posiadają zaplecze (kadrowe, lokalowe, techniczne), co 
podnosi ich wiarygodność na etapie oceny ich faktycznego 
potencjału niezbędnego do realizacji projektów. Ponadto 
posiadają oni lepsze rozeznanie w potrzebach zarówno 
adresatów projektów, jak i rynku pracy na poszczególnych 
obszarach regionu. Ich dotychczasowa współpraca m.in. z 

Spełnienie kryterium jest 
fakultatywne. Przyznanie 0 punktów 
nie dyskwalifikuje z możliwości 
uzyskania dofinansowania. 

W ramach kryterium wnioskodawca 
może uzyskać: 

5 pkt – jeżeli jego siedziba główna 
znajduje się na terenie subregionu, w 
którym realizowane jest wsparcie. 

0 pkt – jeżeli jego siedziba główna 
znajduje się poza subregionem, w 
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lokalnymi pracodawcami i instytucjami rynku pracy zmniejsza 
prawdopodobieństwo wystąpienia problemów związanych 
np. z rekrutacją, znalezieniem miejsc na staże/praktyki 
zawodowe, a w dalszej perspektywie zwiększa szanse na 
osiągnięcie trwałych rezultatów związanych z aktywizacją 
zawodową uczestników projektu. 

Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny 
merytorycznej/formalno-merytorycznej na podstawie treści 
wniosku. 

którym realizowane jest wsparcie. 

3. 
Projekt zapewnia wykorzystanie zwalidowanych 
rezultatów PIW EQUAL i/lub rozwiązań wypracowanych w 
projektach innowacyjnych PO KL.  

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie wykorzystanie 
w projekcie zwalidowanych rezultatów PIW EQUAL i/lub 
rozwiązań wypracowanych w projektach innowacyjnych PO 
KL. Wiele z zaproponowanych rozwiązań powstałych w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) 
stanowi gotowe do zastosowania narzędzia, stanowiące 
odpowiedź na konkretne problemy rynku pracy. Zostały one 
nie tylko w szczegółowy sposób opisane ale także zawierają 
elementy warunkujące bezpośrednie ich wykorzystanie w 
praktyce, tj. podręczniki, metodologie, programy, narzędzia 
informatyczne. Rozwiązania wypracowane w PO KL mogą 
zatem służyć rozwiązaniu problemów zdefiniowanych w RPO. 
Ponadto skorzystanie z dostępnych już narzędzi umożliwi 
skuteczniejszą i bardziej efektywną kosztowo interwencję w 
obszarach szeroko pojętego rynku pracy w obecnej 
perspektywie finansowej. 

Warto kontynuować dobre i sprawdzone przedsięwzięcia w 
przedmiotowym zakresie oraz korzystać z wypracowanych 
przez PIW EQUAL rezultatów. 

Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny 
merytorycznej/formalno-merytorycznej na podstawie treści 
wniosku. 

Spełnienie kryterium jest 
fakultatywne. Przyznanie 0 punktów 
nie dyskwalifikuje z możliwości 
uzyskania dofinansowania. 

W ramach kryterium wnioskodawca 
może uzyskać: 

5 pkt – jeżeli projekt zapewnia 
wykorzystanie co najmniej jednego 
zwalidowanego rezultatu PIW EQUAL 
i/lub co najmniej jednego rozwiązania 
wypracowanego w projektach 
innowacyjnych PO KL. 

0 pkt – jeżeli projekt nie zapewnia 
wykorzystania żadnego  
zwalidowanego rezultatu PIW EQUAL 
ani żadnego rozwiązania 
wypracowanego w projektach 
innowacyjnych PO KL. 

4. 

Projekt stanowi element zintegrowanego przedsięwzięcia 
rewitalizacyjnego wynikającego z lokalnych planów 
rewitalizacji miast oraz stanowi uzgodnione 
przedsięwzięcie, zawarte w Ponadlokalnym programie 
rewitalizacji sieci miast Cittaslow. 

W ramach kryterium oceniane będzie, czy założenia 
przedstawione we wniosku stanowią element 
zintegrowanego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, 
uzupełniając działania infrastrukturalne o działania 
wspierające aktywizację zawodową osób bezrobotnych. 

Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny 
merytorycznej/formalno-merytorycznej na podstawie treści 
wniosku. 

Spełnienie kryterium jest 
fakultatywne. Przyznanie 0 punktów 
nie dyskwalifikuje z możliwości 
uzyskania dofinansowania. 

W ramach kryterium wnioskodawca 
może uzyskać: 

5 pkt – jeżeli projekt stanowi element 
zintegrowanego przedsięwzięcia 
rewitalizacyjnego wynikającego z 
lokalnych planów rewitalizacji oraz 
stanowi uzgodnione przedsięwzięcie, 
zawarte w Ponadlokalnym programie 
rewitalizacji sieci miast Cittaslow. 

0 pkt – jeżeli projekt nie stanowi 
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elementu zintegrowanego 
przedsięwzięcia rewitalizacyjnego 
wynikającego z lokalnych planów 
rewitalizacji oraz nie stanowi 
uzgodnionego przedsięwzięcia, 
zawartego w Ponadlokalnym 
programie rewitalizacji sieci miast 
Cittaslow. 

Definicja kryterium (tj. przede wszystkim informacja o zasadach jego oceny oraz, gdzie może mieć to zastosowanie, metodach jego pomiaru); 
Opis  znaczenia kryterium (np. informacja o tym czy spełnienie danego kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania, czy spełnienie danego kryterium jest stopniowalne, jaka wagę w ostatecznej ocenie ma 
ocena danego kryterium); 
Ocena –  określenie możliwych sposobów oceny – np.  tak/nie/nie dotyczy, 0/1, max 5 pkt, itp. 

h) usuwa się dotychczasowy pkt. 3.9 – wymogi formalne oraz kryteria wyboru projektów dla Działania 10.4 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom 

sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 (na rok 2016) w brzmieniu: 

WYMOGI FORMALNE WYBORU PROJEKTÓW 

KONKURSOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020 

  Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy wdrożeniowej „w razie stwierdzenia we wniosku o dofinansowanie projektu braków formalnych lub oczywistych omyłek pisarskich właściwa instytucja wzywa wnioskodawcę do 
uzupełnienia wniosku lub poprawienia w nim oczywistej omyłki w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 7 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia” (tryb konkursowy). 

Lp. Nazwa wymogu Definicja wymogu 
Opis znaczenia 

wymogu 

1.  Wniosek złożono w wersji papierowej. 

W ramach wymogu weryfikowane będzie złożenie wersji papierowej 
wniosku, stanowiącej wydruk z lokalnego systemu informatycznego. 

Ocena spełnienia wymogu polega na przypisaniu mu wartości logicznej 
„tak” albo „nie”. 

 

 

W przypadku niespełnienia wymogu, Wnioskodawca zostanie wezwany do 
poprawienia/ uzupełnienia dokumentów w terminie nie krótszym niż 7 dni. Jeśli 
Wnioskodawca nie dotrzyma tego terminu lub ponowna weryfikacja wniosku od 
strony poprawności przedłożonej dokumentacji pod względem formalnym 
wykaże, że wskazane uchybienia nie zostały usunięte lub wniosek uzupełniono o 
inne/dodatkowe elementy, nie jest on dalej rozpatrywany. 
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2.  

Wersja elektroniczna wniosku jest zgodna z 
wersją papierową (sumy kontrolne wersji 
papierowej i elektronicznej są tożsame) oraz 
wydruk zawiera wszystkie strony o sumie 
kontrolnej zgodnej z wersją elektroniczną.  

W ramach wymogu weryfikowana będzie spójność sum kontrolnych 
wersji elektronicznej i papierowej wniosku oraz kompletność stron wersji 
papierowej wniosku o sumie kontrolnej zgodnej z wersją elektroniczną. W 
przypadku zidentyfikowania niezgodności sumy kontrolnej pomiędzy 
wersją elektroniczną a wersją papierową wniosku, uzupełnieniu podlega 
jedynie wersja papierowa wniosku. 

Ocena spełnienia wymogu polega na przypisaniu mu wartości logicznej 
„tak” albo „nie”. 

W przypadku niespełnienia wymogu, Wnioskodawca zostanie wezwany do 
poprawienia/ uzupełnienia dokumentów w terminie nie krótszym niż 7 dni. Jeśli 
Wnioskodawca nie dotrzyma tego terminu lub ponowna weryfikacja wniosku od 
strony poprawności przedłożonej dokumentacji pod względem formalnym 
wykaże, że wskazane uchybienia nie zostały usunięte lub wniosek uzupełniono o 
inne/dodatkowe elementy, nie jest on dalej rozpatrywany. 

 

 

3.  

Wniosek w wersji papierowej został opatrzony 
podpisami i pieczęciami osoby 
uprawnionej/osób uprawnionych do 
podejmowania wiążących decyzji w imieniu 
Wnioskodawcy i Partnerów (o ile dotyczy). 

W ramach wymogu weryfikowane będzie opatrzenie wersji papierowej 
podpisami i pieczęciami osoby uprawnionej/osób uprawnionych do 
podejmowania wiążących decyzji (zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie) 
w imieniu Wnioskodawcy i Partnerów. 

Przez złożenie podpisu należy rozumieć opatrzenie wniosku o 
dofinansowanie podpisem czytelnym (z imienia i nazwiska) bądź złożenie 
podpisu nieczytelnego (parafy) wraz z pieczęcią imienną. 

Ocena spełnienia wymogu polega na przypisaniu mu wartości logicznej 
„tak” albo „nie”. 

W przypadku niespełnienia wymogu, Wnioskodawca zostanie wezwany do 
poprawienia/ uzupełnienia dokumentów w terminie nie krótszym niż 7 dni. Jeśli 
Wnioskodawca nie dotrzyma tego terminu lub ponowna weryfikacja wniosku od 
strony poprawności przedłożonej dokumentacji pod względem formalnym 
wykaże, że wskazane uchybienia nie zostały usunięte lub wniosek uzupełniono o 
inne/dodatkowe elementy, nie jest on dalej rozpatrywany. 

 

 

4.  
Wraz z wnioskiem złożono wszystkie 
wymagane załączniki, zgodnie z Regulaminem 
konkursu (o ile dotyczy). 

W ramach wymogu weryfikowane będzie czy do wniosku dołączone 
zostały wszystkie wymagane załączniki określone w Regulaminie konkursu 
(o ile dotyczy). 

Ocena spełnienia wymogu polega na przypisaniu mu wartości logicznej 
„tak”, „nie” albo stwierdzeniu, że wymóg „nie dotyczy” danego projektu. 

 

W przypadku niespełnienia wymogu, Wnioskodawca zostanie wezwany do 
poprawienia/ uzupełnienia dokumentów w terminie nie krótszym niż 7 dni. Jeśli 
Wnioskodawca nie dotrzyma tego terminu lub ponowna weryfikacja wniosku od 
strony poprawności przedłożonej dokumentacji pod względem formalnym 
wykaże, że wskazane uchybienia nie zostały usunięte lub wniosek uzupełniono o 
inne/dodatkowe elementy, nie jest on dalej rozpatrywany. 

5.  
Wniosek nie zawiera innych braków 
formalnych lub oczywistych omyłek 
prowadzących do istotnej modyfikacji wniosku. 

W ramach wymogu weryfikowane będzie czy wniosek nie zawiera innych 
niż wymienione w pkt 1-4 braków formalnych lub oczywistych omyłek, 
prowadzących do istotnej modyfikacji wniosku, zgodnie z art. 43 ustawy z 
dn. 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.), 
Ocena spełnienia wymogu polega na przypisaniu mu wartości logicznej 
„tak” lub „nie”. 

W przypadku niespełnienia wymogu, Wnioskodawca zostanie wezwany do 
poprawienia/ uzupełnienia dokumentów w terminie nie krótszym niż 7 dni. Jeśli 
Wnioskodawca nie dotrzyma tego terminu lub ponowna weryfikacja wniosku od 
strony poprawności przedłożonej dokumentacji pod względem formalnym 
wykaże, że wskazane uchybienia nie zostały usunięte lub wniosek uzupełniono o 
inne/dodatkowe elementy, nie jest on dalej rozpatrywany. 

 

KRYTERIA FORMALNE WYBORU PROJEKTÓW   

Kryteria mają zastosowanie do wszystkich projektów wybieranych w trybie konkursowym w ramach RPO WiM 2014-2020 
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2133Powyższa kwota jest przeliczana na PLN z wykorzystaniem miesięcznego obrachunkowego kursu wymiany stosowanego przez Komisję Europejską aktualnego na dzień ogłoszenia konkursu w przypadku projektów 
konkursowych albo na dzień wystosowania wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w przypadku projektów pozakonkursowych. Kurs jest publikowany na stronie internetowej: 
http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=home&Language=en    

2234 Zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE z 20.12.2013, str. 320 L 347, z późn. zm.). 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium 
Opis znaczenia 

kryterium 

1. 

Wnioskodawca zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi 
Priorytetowych RPO WiM 2014-2020 jest podmiotem 
uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w 
ramach właściwego Działania/Poddziałania RPO WiM 
2014-2020. 

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność Wnioskodawcy z typem beneficjentów 
wskazanym w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WiM 2014-2020. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznej „tak” albo „nie”. 

 

 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. Projekty 
niespełniające przedmiotowego kryterium są 
odrzucane na etapie oceny formalnej albo oceny 
formalno-merytorycznej. 

 

2. 
Wnioskodawca składa dopuszczalną w Regulaminie 
konkursu liczbę wniosków o dofinansowanie projektu 
(o ile dotyczy). 

Kryterium dotyczy wniosków o różnej sumie kontrolnej. W ramach kryterium weryfikuje się liczbę 
prawidłowo złożonych przez Wnioskodawcę wniosków o dofinansowanie projektu w ramach 
danego konkursu. Po przekroczeniu dopuszczalnej liczby wniosków, kolejne wnioski zostaną 
pozostawione bez rozpatrzenia. Decyduje kolejność wpływu wersji elektronicznej w lokalnym 
systemie informatycznym. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznej „tak”, „nie” albo 
stwierdzeniu, że kryterium „nie dotyczy” danego projektu. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. Projekty 
niespełniające przedmiotowego kryterium są 
odrzucane na etapie oceny formalnej albo oceny 
formalno-merytorycznej. 

 

 

3. 

Wydatki w projekcie o wartości nieprzekraczającej 
wyrażonej w PLN równowartości kwoty 100 000 
EUR2133 wkładu publicznego2234 są rozliczane 
uproszczonymi metodami, o których mowa w 
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków 
w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

W ramach kryterium weryfikowane będzie zastosowanie w projekcie o wartości nieprzekraczającej 
wyrażonej w PLN równowartości kwoty 100 000 EUR wkładu publicznego uproszczonych metod 
rozliczania wydatków. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznej „tak”, „nie” albo 
stwierdzeniu, że kryterium „nie dotyczy” danego projektu. 

 

 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. Projekty 
niespełniające przedmiotowego kryterium są 
odrzucane na etapie oceny formalnej albo oceny 
formalno-merytorycznej. 

 

 

4. 
Wnioskodawca i Partnerzy (o ile dotyczy) nie 
podlega/ją wykluczeniu z  możliwości ubiegania się o 
dofinansowanie ze środków UE na podstawie 

W ramach kryterium weryfikowane będzie czy Wnioskodawca oraz Partnerzy (o ile dotyczy) nie 
podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym 
mowa w: 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. Projekty 
niespełniające przedmiotowego kryterium są 
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odrębnych przepisów.  art. 207 ust. 4 i ust.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 

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

 art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów 
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1417). 

Kryterium weryfikowane na podstawie Oświadczenia Wnioskodawcy i Partnerów (o ile dotyczy). 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznej „tak” albo „nie”. 

odrzucane na etapie oceny formalnej albo oceny 
formalno-merytorycznej. 

 

 

 

 

 

 

5. 

W przypadku projektu partnerskiego wniosek spełnia 
wymogi dotyczące utworzenia partnerstwa, o których 
mowa w art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o 
zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1146 z późn. zm.). 

W ramach kryterium weryfikowane będzie spełnienie przez Wnioskodawcę wymogów w zakresie 
utworzenia partnerstwa zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej. 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie Oświadczenia Wnioskodawcy. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznej „tak”, „nie” albo 
stwierdzeniu, że kryterium „nie dotyczy” danego projektu. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. Projekty 
niespełniające przedmiotowego kryterium są 
odrzucane na etapie oceny formalnej albo oceny 
formalno-merytorycznej. 

 

 

6. 
Okres realizacji projektu zawiera się w przedziale 1 
stycznia 2014 – 31 grudnia 2023 roku. 

W ramach kryterium weryfikowane będzie, czy w polu wniosku dotyczącym okresu realizacji 
projektu wpisano właściwy okres realizacji projektu. Ocena spełnienia kryterium polega na 
przypisaniu mu wartości logicznej „tak” albo „nie”. 

 

 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. Projekty 
niespełniające przedmiotowego kryterium są 
odrzucane na etapie oceny formalnej albo oceny 
formalno-merytorycznej. 

7. 
Wniosek oraz załączniki (o ile dotyczy) wypełniono w 
języku polskim. 

W ramach kryterium weryfikowane będzie czy wniosek oraz załączniki (o ile dotyczy) wypełnione 
są w języku polskim. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznej „tak” albo „nie”. 

 

 

 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. Projekty 
niespełniające przedmiotowego kryterium są 
odrzucane na etapie oceny formalnej albo oceny 
formalno-merytorycznej. 

 

 

KRYTERIA MERYTORYCZNE WYBORU PROJEKTÓW  

 Kryteria mają zastosowanie do wszystkich projektów wybieranych w trybie konkursowym w ramach RPO WiM 2014-2020 
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Kryteria zerojedynkowe 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. 

Zgodność wniosku z zapisami właściwej Osi 
Priorytetowej RPO WiM 2014-2020 i SZOOP RPO 
WiM 2014-2020 w zakresie: typu projektu, wyboru 
grupy docelowej, minimalnej i maksymalnej wartości 
projektu oraz limitów i ograniczeń w realizacji 
projektu.  

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność zapisów złożonego wniosku o 
dofinansowanie z wymogami przewidzianymi dla danego Działania/Poddziałania w ramach RPO 
WiM 2014-2020 zawartymi w SZOOP RPO WiM 2014-2020 w zakresie:   

 zgodności typu projektu z wykazem zawartym w „Typach projektów” w SZOOP RPO WiM 
2014-2020, 

 zgodności wyboru grupy docelowej z wykazem zawartym w „Grupa docelowa/ ostateczni 
odbiorcy wsparcia w SZOOP RPO WiM 2014-2020 (o ile dotyczy), 

 zgodności z minimalną i maksymalną wartością projektu wskazaną w SZOOP RPO WiM 
2014-2020 (o ile dotyczy), 

 limitów i ograniczeń w realizacji projektów wskazanych w SZOOP RPO WiM 2014-2020 (o ile 
dotyczy). 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznych „tak” albo „nie”.  

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty niespełniające 
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie 
oceny merytorycznej albo oceny formalno-
merytorycznej. 

 

 

 

 

 

 

2. 

Poziom cross-financingu nie przekracza 
dopuszczalnego poziomu określonego w  SZOOP  
RPO WiM 2014-2020 dla danego Działania/ 
Poddziałania. 

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność poziomu cross-financingu z limitem 
określonym dla danego Działania/Poddziałania w SZOOP RPO WiM 2014-2020. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznej „tak”, „nie” albo 
stwierdzeniu, że kryterium „nie dotyczy” danego projektu. 

Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania kryterium, o ile w Regulaminie 
konkursu nie wskazano inaczej.  
Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany do negocjacji w zakresie dotyczącym warunkowo 
dokonanej oceny. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty niespełniające 
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie 
oceny merytorycznej albo oceny formalno-
merytorycznej. 

 

 

3. 

Poziom środków trwałych (w tym cross-financing) 
jako % wydatków kwalifikowalnych nie przekracza 
dopuszczalnego poziomu określonego w  SZOOP RPO 
WiM 2014-2020 dla danego Działania/ Poddziałania. 
 

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność poziomu środków trwałych (w tym cross-
financing z limitem określonym dla danego Działania/Poddziałania w SZOOP RPO WiM 2014-
2020. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznej „tak”, „nie” albo 
stwierdzeniu, że kryterium „nie dotyczy” danego projektu. 

Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania kryterium, o ile w Regulaminie 
konkursu nie wskazano inaczej.  
Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany do negocjacji w zakresie dotyczącym warunkowo 
dokonanej oceny. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty niespełniające 
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie 
oceny merytorycznej albo oceny formalno-
merytorycznej. 

 

 

 

4. Poziom wkładu własnego beneficjenta jako % 
wydatków kwalifikowalnych jest zgodny z poziomem 

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność poziomu wkładu własnego z limitem 
określonym dla danego Działania/Poddziałania w SZOOP RPO WiM 2014-2020. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty niespełniające 
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określonym w  SZOOP RPO WiM 2014-2020 dla 
danego Działania/ Poddziałania. 

 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznych „tak” albo „nie”. 

Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania kryterium, o ile w Regulaminie 
konkursu nie wskazano inaczej.  
Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany do negocjacji w zakresie dotyczącym warunkowo 
dokonanej oceny. 

przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie 
oceny merytorycznej albo oceny formalno-
merytorycznej. 

 

 

5. 
Wartość kosztów pośrednich jest zgodna z limitami 
określonymi w Regulaminie konkursu. 

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność poziomu kosztów pośrednich, wskazanych 
we wniosku o dofinansowanie, jako % wydatków kwalifikowalnych, z limitami określonymi w 
Regulaminie konkursu na podstawie zapisów zawartych w Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznej „tak”, „nie” albo 
stwierdzeniu, że kryterium „nie dotyczy” danego projektu. 

Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania kryterium, o ile w Regulaminie 
konkursu nie wskazano inaczej.  
Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany do negocjacji w zakresie dotyczącym warunkowo 
dokonanej oceny. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty niespełniające 
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie 
oceny merytorycznej albo oceny formalno-
merytorycznej. 

 

 

 

6. 
Zgodność projektu z zasadą równości szans kobiet i 
mężczyzn (w oparciu o standard minimum). 

W ramach kryterium weryfikowane będzie spełnienie standardu minimum oceniane na 
podstawie 5 kryteriów oceny określonych w Wytycznych 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. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznej „tak” albo „nie”.   

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty niespełniające 
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie 
oceny merytorycznej albo oceny formalno-
merytorycznej. 

 

7. 
Zgodność projektu z zasadą zrównoważonego 
rozwoju. 

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność projektu z zasadą zrównoważonego 
rozwoju, o której mowa w art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1083/2006. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznych „tak” albo „nie”. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty niespełniające 
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie 
oceny merytorycznej albo oceny formalno-
merytorycznej. 

 

 

 

 

 

8. 
Zgodność projektu z zasadą równości szans i 
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami. 

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność projektu z zasadą równości szans i 
niedyskryminacji, o której mowa w art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty niespełniające 
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie 
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Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie 
Rady (WE) nr 1083/2006. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznych „tak” albo „nie”. 

oceny merytorycznej albo oceny formalno-
merytorycznej. 

 

9. 

Projekt jest zgodny z właściwym prawodawstwem 
krajowym, w tym z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 
907, z późn. zm.). 

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność projektu z prawodawstwem krajowym, w 
tym z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z 
późn. zm.). 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznych „tak” albo „nie”. 

Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania kryterium, o ile w Regulaminie 
konkursu nie wskazano inaczej.  
Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany do negocjacji w zakresie dotyczącym warunkowo 
dokonanej oceny. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty niespełniające 
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie 
oceny merytorycznej albo oceny formalno-
merytorycznej. 

 

 

10. 
Zgodność projektu z zasadami pomocy publicznej lub 
pomocy de minimis. 

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność zapisów wniosku o dofinansowanie 
projektu z zasadami pomocy publicznej w odniesieniu do form wsparcia, wydatków i grup 
docelowych, jak również oceniana będzie możliwość udzielenia w ramach projektu pomocy de 
minimis/pomocy publicznej, uwzględniając reguły ogólne jej przyznawania oraz warunki jej 
dopuszczalności w danym typie projektu. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznych „tak” albo „nie”. 

Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania kryterium, o ile w Regulaminie 
konkursu nie wskazano inaczej.  
Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany do negocjacji w zakresie dotyczącym warunkowo 
dokonanej oceny. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty niespełniające 
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie 
oceny merytorycznej albo oceny formalno-
merytorycznej. 

 

 

 

 

 

11. Negocjacje zakończyły się wynikiem pozytywnym. 

Zakończenie negocjacji z wynikiem pozytywnym oznacza: 

- uznanie za spełnione zerojedynkowych kryteriów obligatoryjnych, które w trakcie oceny 
merytorycznej warunkowo uznane zostały za spełnione i/lub 

- przyznanie wyższej liczby punktów za spełnienie punktowych kryteriów merytorycznych, 
która była warunkowo przyznana przez oceniających. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznej „tak”, „nie” lub „nie 
dotyczy” 

Kryterium będzie uznane za spełnione w przypadku wprowadzenia do wniosku wszystkich 
wymaganych zmian wskazanych przez oceniających w Kartach Oceny Merytorycznej lub 
Formalnej-Merytorycznej (jeśli dotyczy) lub akceptacji przez IOK stanowiska Wnioskodawcy. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty niespełniające 
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie 
oceny merytorycznej albo oceny formalno-
merytorycznej. 
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Kryteria punktowe 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. 

Adekwatność doboru grupy docelowej do 
właściwego celu szczegółowego RPO WiM 2014-
2020 oraz jakość diagnozy specyfiki tej grupy. 

 

W ramach kryterium weryfikowana będzie adekwatność doboru grupy 
docelowej do właściwego celu szczegółowego RPO WiM 2014-2020 oraz jakość 
diagnozy specyfiki tej grupy, w tym opis: 

 istotnych cech uczestników (osób lub podmiotów), którzy zostaną objęci 
wsparciem w kontekście zdiagnozowanej sytuacji problemowej, 

 potrzeb uczestników projektu w kontekście wsparcia, które ma być 
udzielane w ramach projektu, 

 barier, na które napotykają uczestnicy projektu, 

 sposobu rekrutacji uczestników projektu, w tym kryteriów rekrutacji i 
kwestii zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 

Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów w zakresie zgodnym z 
kartą oceny, stanowiącą załącznik do Regulaminu konkursu.   

Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania kryterium i 
skierowania projektu do negocjacji we wskazanym w karcie oceny zakresie 
dotyczącym warunkowo dokonanej oceny. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania.  
Za spełnienie przedmiotowego kryterium można uzyskać max 15 pkt, 
przy czym przez spełnienie przedmiotowego kryterium należy 
rozumieć uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach danego 
kryterium tj. 9 pkt. 

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na 
etapie oceny merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej. 

Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych składowych kryterium 
zawarte będą w Karcie oceny stanowiącej załącznik do Regulaminu 
konkursu. 

 

 

2. 

Zgodność projektu z właściwym celem 
szczegółowym Priorytetu Inwestycyjnego RPO WiM 
2014-2020 oraz adekwatność doboru i opisu 
wskaźników, źródeł oraz sposobu ich pomiaru. 

 

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność projektu z właściwym 
celem szczegółowym Priorytetu Inwestycyjnego RPO WiM 2014-2020 oraz 
adekwatność doboru i opisu wskaźników, źródeł oraz sposobu ich pomiaru, w 
tym: 

 wskazanie celu projektu, 

 dobór i opis wskaźników realizacji celów, (wskaźników rezultatu i 
produktu, w tym wskaźników programowych i specyficznych),  

 wskazanie źródeł i sposobów pomiaru wskaźników. 

Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów w zakresie zgodnym z 
kartą oceny, stanowiącą załącznik do Regulaminu konkursu. 

Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania kryterium i 
skierowania projektu do negocjacji we wskazanym w karcie oceny zakresie 
dotyczącym warunkowo dokonanej oceny. 

 

 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania.  

Za spełnienie przedmiotowego kryterium można uzyskać: 

 W projektach, które nie zawierają analizy ryzyka: max  15 pkt, 
przy czym przez spełnienie przedmiotowego kryterium należy 
rozumieć uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach danego 
kryterium tj. 9 pkt. 

 W projektach, które zawierają analizę ryzyka: max  10 pkt, przy 
czym przez spełnienie przedmiotowego kryterium należy 
rozumieć uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach danego 
kryterium tj. 6 pkt. 

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na 
etapie oceny merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej. 

Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych składowych kryterium 
zawarte będą w Karcie oceny stanowiącej załącznik do Regulaminu 
konkursu. 
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3. 

Trafność opisanej analizy ryzyka nieosiągnięcia 
założeń projektu. 

 

W ramach kryterium weryfikowana będzie trafność opisanej analizy ryzyka 
nieosiągnięcia założeń projektu (o ile dotyczy), w tym: 

 sytuacji, których wystąpienie utrudni lub uniemożliwi osiągnięcie wartości 
docelowej wskaźników rezultatu, 

 sposobu identyfikacji wystąpienia takich sytuacji (zajścia ryzyka), 

 działań, które zostaną podjęte, aby zapobiec wystąpieniu ryzyka i jakie 
będą mogły zostać podjęte, aby zminimalizować skutki wystąpienia 
ryzyka. 

Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów w zakresie zgodnym z 
kartą oceny, stanowiącą załącznik do Regulaminu konkursu.    

Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania kryterium i 
skierowania projektu do negocjacji we wskazanym w karcie oceny zakresie 
dotyczącym warunkowo dokonanej oceny. 

Kryterium podlega ocenie wówczas, gdy wymóg przedstawienia 
analizy ryzyka wskazano w Regulaminie konkursu. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania.  
Za spełnienie przedmiotowego kryterium można uzyskać max  5 pkt, 
przy czym przez spełnienie przedmiotowego kryterium należy 
rozumieć uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach danego 
kryterium tj. 3 pkt. 

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na 
etapie oceny merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej. 

Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych składowych kryterium 
zawarte będą w Karcie oceny stanowiącej załącznik do Regulaminu 
konkursu. 

4. 
Spójność zadań przewidzianych do realizacji w 
ramach projektu oraz trafność doboru i opisu tych 
zadań. 

W ramach kryterium weryfikowana będzie spójność zadań przewidzianych do 
realizacji w ramach projektu oraz trafność doboru i opisu tych zadań, w tym: 

 szczegółowy opis i uzasadnienie potrzeby realizacji zadań oraz 
racjonalność harmonogramu realizacji projektu, 

 przyporządkowanie wskaźników realizacji do właściwego zadania, 

 uzasadnienie wyboru Partnerów do realizacji poszczególnych zadań (o ile 
dotyczy), 

 sposób, w jaki zostanie zachowana trwałość rezultatów projektu (o ile 
dotyczy), 

 trafność doboru wskaźników (w tym ich wartości docelowej dla rozliczenia 
kwot ryczałtowych) i dokumentów potwierdzających ich wykonanie (o ile 
dotyczy). 

Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów w zakresie zgodnym z 
kartą oceny, stanowiącą załącznik do Regulaminu konkursu.    

Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania kryterium i 
skierowania projektu do negocjacji we wskazanym w karcie oceny zakresie 
dotyczącym warunkowo dokonanej oceny. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Za 
spełnienie przedmiotowego kryterium można uzyskać max  20 pkt, 
przy czym przez spełnienie przedmiotowego kryterium należy 
rozumieć uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach danego 
kryterium tj. 12 pkt. 

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na 
etapie oceny merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej. 

Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych składowych kryterium 
zawarte będą w Karcie oceny stanowiącej załącznik do Regulaminu 
konkursu. 
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5. 
Adekwatność potencjału Wnioskodawcy i 
Partnerów (o ile dotyczy) oraz sposobu 
zarządzania projektem. 

W ramach kryterium weryfikowana będzie adekwatność potencjału 
Wnioskodawcy i Partnerów (o ile dotyczy) oraz sposobu zarządzania 
projektem, w tym opis: 

 potencjału finansowego, 

 posiadanego potencjału kadrowego oraz sposobu jego wykorzystania w 
ramach projektu, 

 posiadanego potencjału technicznego, w tym sprzętowego i warunków 
lokalowych, 

 kadry zewnętrznej zaangażowanej do realizacji projektu,  

 struktury zarządzania projektem. 

Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów w zakresie zgodnym z 
kartą oceny, stanowiącą załącznik do Regulaminu konkursu.    

Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania kryterium i 
skierowania projektu do negocjacji we wskazanym w karcie oceny zakresie 
dotyczącym warunkowo dokonanej oceny. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania.  
Za spełnienie przedmiotowego kryterium można uzyskać max  15 pkt, 
przy czym przez spełnienie przedmiotowego kryterium należy 
rozumieć uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach danego 
kryterium tj. 9 pkt. 

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na 
etapie oceny merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej. 

Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych składowych kryterium 
zawarte będą w Karcie oceny stanowiącej załącznik do Regulaminu 
konkursu. 

 

 

 

6. 
Adekwatność doświadczenia Wnioskodawcy i 
Partnerów (o ile dotyczy) do zakresu realizacji 
projektu oraz ich potencjał społeczny 

W ramach kryterium weryfikowana będzie: 

 adekwatność doświadczenia Wnioskodawcy i Partnerów (o ile dotyczy) do 
zakresu realizacji projektu, w tym w zakresie tematycznym, jakiego dot. 
projekt, na rzecz grupy docelowej, do której skierowany będzie projekt 
oraz na określonym terytorium, którego będzie dotyczyć realizacja 
projektu, 

 opis potencjału społecznego Wnioskodawcy i Partnerów (o ile dotyczy). 

Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów w zakresie zgodnym z 
kartą oceny, stanowiącą załącznik do Regulaminu konkursu.    

Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania kryterium i 
skierowania projektu do negocjacji we wskazanym w karcie oceny zakresie 
dotyczącym warunkowo dokonanej oceny. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania.  
Za spełnienie przedmiotowego kryterium można uzyskać max 15 pkt, 
przy czym przez spełnienie przedmiotowego kryterium należy 
rozumieć uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach danego 
kryterium tj. 9 pkt 

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na 
etapie oceny merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej. 

Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych składowych kryterium 
zawarte będą w Karcie oceny stanowiącej załącznik do Regulaminu 
konkursu. 

 

7. Prawidłowość budżetu projektu. 

W ramach kryterium weryfikowana będzie prawidłowość budżetu projektu, w 
tym: 

 racjonalność i efektywność wydatków projektu (rozumiana jako relacja 
nakład/rezultat oraz rynkowość kosztów) oraz kwalifikowalność 
wydatków, 

 niezbędność wydatków do realizacji projektu i osiągania jego celów, 

 poprawność uzasadnień kosztów (o ile dotyczy). 

 techniczna poprawność wypełnienia budżetu projektu. 

Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów w zakresie zgodnym z 
kartą oceny, stanowiącą załącznik do Regulaminu konkursu.    

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Za 
spełnienie przedmiotowego kryterium można uzyskać max  20 pkt, 
przy czym przez spełnienie przedmiotowego kryterium należy 
rozumieć uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach danego 
kryterium tj. 12 pkt. 

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na 
etapie oceny merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej. 

Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych składowych kryterium 
zawarte będą w Karcie oceny stanowiącej załącznik do Regulaminu 
konkursu. 
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Kryteria merytoryczne – SPECYFICZNE OBLIGATORYJNE 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium  Opis znaczenia kryterium   
Ocena  

(Tak / Nie lub pkt.)  

1. 

Projekt jest skierowany do grup docelowych z subregionu 
olsztyńskiego (osób zamieszkujących – w rozumieniu 
przepisów Kodeksu Cywilnego – obszar subregionu)  

 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca zobowiązał się do 
skierowania wsparcia wyłącznie do grup docelowych z 
subregionu olsztyńskiego, na terenie którego realizowane jest 
wsparcie.  

Subregion olsztyński obejmuje następujące powiaty: 
bartoszycki, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, 
olsztyński, szczycieński oraz m. Olsztyn. 

Realizacja projektów kierowanych do osób zamieszkujących 
(w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) dany obszar jest 
uzasadniona trybem realizacji wsparcia  przewidującym 3 
odrębne konkursy dla poszczególnych obszarów województwa 
warmińsko - mazurskiego. Dlatego uwzględniono 3 kryteria 
dla poszczególnych obszarów. Pozostałe kryteria wskazane w 
Działaniu 10.4 będą wykorzystane w każdym z 3 Konkursów. 

Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny 
formalnej/merytorycznej/ formalno-merytorycznej na 
podstawie treści wniosku. 

Spełnienie kryterium jest 
obligatoryjne, co oznacza, ze jego 
niespełnienie skutkuje 
nieprzyznaniem dofinansowania. 
Kryterium ma charakter 
zerojedynkowy i nie jest 
stopniowalne.  

tak/nie 

2. 
Projekt jest skierowany do grup docelowych z subregionu 
elbląskiego (osoby zamieszkują na obszarze subregionu w 
rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego)  

Ocenie podlega, czy wnioskodawca zobowiązał się do 
skierowania wsparcia wyłącznie do grup docelowych z 
subregionu elbląskiego, na terenie którego realizowane jest 
wsparcie.  

Subregion elbląski obejmuje następujące powiaty: braniewski, 
działdowski, elbląski, iławski, nowomiejski, ostródzki, m. 
Elbląg 

Realizacja projektów kierowanych do osób zamieszkujących 
(w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) dany obszar jest 

Spełnienie kryterium jest 
obligatoryjne, co oznacza, ze jego 
niespełnienie skutkuje 
nieprzyznaniem dofinansowania. 
Kryterium ma charakter 
zerojedynkowy i nie jest 
stopniowalne.  

tak/nie 

Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania kryterium i 
skierowania projektu do negocjacji we wskazanym w karcie oceny zakresie 
dotyczącym warunkowo dokonanej oceny. 
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uzasadniona trybem realizacji wsparcia  przewidującym 3 
odrębne konkursy dla poszczególnych obszarów województwa 
warmińsko - mazurskiego. Dlatego uwzględniono 3 kryteria 
dla poszczególnych obszarów. Pozostałe kryteria wskazane w 
Działaniu 10.4 będą wykorzystane w każdym z 3 Konkursów. 

Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny 
formalnej/merytorycznej/ formalno-merytorycznej na 
podstawie treści wniosku. 

3. 
Projekt jest skierowany do grup docelowych z subregionu 
ełckiego (osoby zamieszkują na obszarze subregionu w 
rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego)   

Ocenie podlega, czy wnioskodawca zobowiązał się do 
skierowania wsparcia wyłącznie do grup docelowych z 
subregionu ełckiego, na terenie którego realizowane jest 
wsparcie. Realizacja projektów kierowanych do osób 
zamieszkujących powiat/powiaty danego subregionu jest 
uzasadniona obranym trybem realizacji wsparcia 
przewidującym odrębne konkursy dla poszczególnych 
subregionów województwa warmińsko - mazurskiego. 

Subregion ełcki obejmuje następujące powiaty: ełcki, giżycki, 
gołdapski, olecki, piski, węgorzewski. 

Realizacja projektów kierowanych do osób zamieszkujących 
(w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) dany obszar jest 
uzasadniona trybem realizacji wsparcia  przewidującym 3 
odrębne konkursy dla poszczególnych obszarów województwa 
warmińsko - mazurskiego. Dlatego uwzględniono 3 kryteria 
dla poszczególnych obszarów. Pozostałe kryteria wskazane w 
Działaniu 10.4 będą wykorzystane w każdym z 3 Konkursów. 

Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny 
formalnej/merytorycznej/ formalno-merytorycznej na 
podstawie treści wniosku. 

Spełnienie kryterium jest 
obligatoryjne, co oznacza, ze jego 
niespełnienie skutkuje 
nieprzyznaniem dofinansowania. 
Kryterium ma charakter 
zerojedynkowy i nie jest 
stopniowalne.  

tak/nie 

4. 
Wnioskodawca w okresie realizacji projektu prowadzi 
biuro projektu w subregionie, na terenie którego 
realizowane jest wsparcie. 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca prowadzi lub zobowiązał 
się prowadzić biuro w subregionie, na terenie którego 
realizowane jest wsparcie w całym okresie realizacji projektu. 
Lokalizacja biura projektu na terenie realizacji projektu jest 
uzasadniona koniecznością zapewnienia dostępu do informacji 
i świadczonych usług grupom docelowym, a także ze względu 
na obszar, z którego rekrutowane są grupy docelowe. Biuro 
projektu powinno być prowadzone na terenie realizacji 
projektu przez cały okres realizacji projektu, zapewniając 
dostępność dokumentacji projektowej oraz umożliwiając 
uczestnikom projektu osobisty kontakt z kadrą projektu. 

Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny 
formalnej/merytorycznej/ formalno-merytorycznej na 

Spełnienie kryterium jest 
obligatoryjne, co oznacza, ze jego 
niespełnienie skutkuje 
nieprzyznaniem dofinansowania. 
Kryterium ma charakter 
zerojedynkowy i nie jest 
stopniowalne.  

tak/nie 
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podstawie treści wniosku. 

5. 
Wnioskodawca składa wniosek, którego wartość 
dofinansowania jest równa alokacji na konkurs. 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca składa wniosek, którego 
wartość dofinansowania jest równa alokacji na konkurs. 
Dopuszcza się różnicę (in minus) nie większą niż 1000,00 zł ze 
względu na zaokrąglenia wynikające z przeliczenia budżetu 
szczegółowego projektu. 
Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny 
formalnej/merytorycznej/formalno-merytorycznej na 
podstawie listy złożonych wniosków na konkurs.  

Spełnienie kryterium jest 
obligatoryjne, co oznacza, ze jego 
niespełnienie skutkuje 
nieprzyznaniem dofinansowania. 
Kryterium ma charakter 
zerojedynkowy i nie jest 
stopniowalne. 

tak/nie 

6. 

Projekt uwzględnia założenie, iż w przypadku realizacji 
usług szkoleniowych, będą one realizowane przez 
instytucje posiadające wpis do Rejestru Instytucji 
Szkoleniowych, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd 
Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji 
szkoleniowej. 

Ocenie podlega, czy w projekcie zawarto zapisy zobowiązujące 
realizatora usługi/g szkoleniowej/ych do posiadania wpisu do 
Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez 
Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę 
instytucji szkoleniowej. Wymóg ten wynika wprost z 
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 
rynku pracy na lata 2014-2020 i ma służyć zapewnieniu 
wysokiej jakości wsparcia. 

Kryterium dotyczy projektów uwzględniających formę 
wsparcia, jaką jest aktywizacja zawodowa opiekunów dzieci 
do lat 3, realizowana jako element projektu zakładającego 
finansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi lub 
wynagrodzenia dziennego opiekun lub niani dla opiekunów 
dzieci do lat 3.  

Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny 
formalnej/merytorycznej /formalno-merytorycznej na 
podstawie treści wniosku. 

Spełnienie kryterium jest 
obligatoryjne, co oznacza, ze jego 
niespełnienie skutkuje 
nieprzyznaniem dofinansowania. 
Kryterium ma charakter 
zerojedynkowy i nie jest 
stopniowalne.  

tak/nie/nie dotyczy 

7. Okres realizacji projektu jest nie dłuższy niż 24 miesiące. 

Ograniczony czas realizacji projektu pozwoli projektodawcy 
precyzyjnie zaplanować przedsięwzięcia, co wpłynie na 
zwiększenie efektywności oraz sprawne rozliczanie finansowe 
realizowanych projektów. Z dotychczasowych doświadczeń 
wdrażanych programów wynika, iż jest to okres wystarczający 
do realizacji projektu, a także do podjęcia ewentualnych 
środków zaradczych w przypadku powstałych trudności w 
realizacji projektu. 

Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny 
formalnej/merytorycznej /formalno-merytorycznej na 
podstawie treści wniosku. 

Spełnienie kryterium jest 
obligatoryjne, co oznacza, ze jego 
niespełnienie skutkuje 
nieprzyznaniem dofinansowania. 
Kryterium ma charakter 
zerojedynkowy i nie jest 
stopniowalne. 

tak/nie 
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Kryteria merytoryczne – SPECYFICZNE FAKULTATYWNE 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium  Opis znaczenia kryterium   
Ocena 

(Tak / Nie lub pkt.) 

1. 
Projekt jest komplementarny ze wsparciem realizowanym w 
ramach innych niż EFS środków pomocowych Unii 
Europejskiej. 

Premiowanie komplementarności przedsięwzięć w ramach 
projektów realizowanych z różnych Programów i funduszy 
zapewni kompleksowość różnego rodzaju wsparcia, a tym 
samym pozwoli realizować projekty będące odpowiedzią na 
realne zapotrzebowanie wynikające z realizacji innych 
przedsięwzięć. Premię punktową za spełnienie przedmiotowego 
kryterium mogą otrzymać te wnioski o dofinansowanie, których 
wnioskodawcy wykażą komplementarność podejmowanych w 
projekcie działań z działaniami podejmowanymi w co najmniej 
jednym projekcie współfinansowanym ze środków 
wspólnotowych. Wnioskodawca powinien wskazać konkretne 
działania w projektach, które są względem siebie 
komplementarne, tytuł projektu który był lub będzie 
współfinansowany z innych niż EFS źródeł wspólnotowych oraz 
wskazać przedmiotowe źródło finansowania (oraz fakultatywnie 
inne informacje np. okres realizacji projektu, wartość projektu). 

Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny 
merytorycznej/formalno-merytorycznej na podstawie treści 
wniosku. 

Spełnienie kryterium jest fakultatywne. 
Przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z 
możliwości uzyskania dofinansowania. 

W ramach kryterium 
wnioskodawca może 
uzyskać: 

5 pkt – jeżeli wykaże 
komplementarność ze 
wsparciem 
realizowanym w 
ramach innych niż EFS 
środków pomocowych 
Unii Europejskiej 

0 pkt – jeżeli nie 
wykaże 
komplementarności ze 
wsparciem 
realizowanym w 
ramach innych niż EFS 
środków pomocowych 
Unii Europejskiej 

2. 
Projekt jest realizowany przez wnioskodawcę posiadającego 
siedzibę główną na obszarze realizacji projektu. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie lokalizacja siedziby 
wnioskodawcy. Wnioskodawcy z subregionu posiadają zaplecze 
(kadrowe, lokalowe, techniczne), co podnosi ich wiarygodność 
na etapie oceny ich faktycznego potencjału niezbędnego do 
realizacji projektów. Ponadto posiadają oni lepsze rozeznanie w 
potrzebach zarówno adresatów projektów, jak i rynku pracy na 
poszczególnych obszarach regionu. Ich dotychczasowa 
współpraca m.in. z lokalnymi pracodawcami i instytucjami rynku 
pracy zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia problemów 
związanych np. z rekrutacją, znalezieniem miejsc na 
staże/praktyki zawodowe, a w dalszej perspektywie zwiększa 
szanse na osiągnięcie trwałych rezultatów związanych z 
aktywizacją zawodową uczestników projektu. 

Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny 
merytorycznej/formalno-merytorycznej na podstawie treści 
wniosku. 

Spełnienie kryterium jest fakultatywne. 
Przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z 
możliwości uzyskania dofinansowania. 

W ramach kryterium 
wnioskodawca może 
uzyskać: 

5 pkt – jeżeli jego 
siedziba główna 
znajduje się na terenie 
subregionu, w którym 
realizowane jest 
wsparcie. 

0 pkt – jeżeli jego 
siedziba główna 
znajduje się poza 
subregionem, w 
którym realizowane 
jest wsparcie. 
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3. 

Co najmniej 5 % ogółu grupy docelowej projektu stanowią 

osoby z niepełnosprawnościami, powracające/lub wchodzące 

na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub 

wychowaniem dziecka/ci.  

 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy 
wnioskodawca zaplanował właściwy udział osób z 
niepełnosprawnościami w projekcie. Kryterium należy 
rozpatrywać w świetle  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych.  Niepełnosprawność jest zjawiskiem, 
które może prowadzić do wykluczenia społecznego, dlatego 
aktywne wspieranie osób z niepełnosprawnościami jest tak 
istotne. Kryterium ma na celu aktywizację zawodową osób z 
niepełnosprawnościami w regionie.  

Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny 
merytorycznej/formalno-merytorycznej na podstawie treści 
wniosku. 

 

Spełnienie kryterium jest fakultatywne. 
Przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z 
możliwości uzyskania dofinansowania. 

W ramach kryterium 
wnioskodawca może 
uzyskać: 

5 pkt – jeżeli grupę 
docelową w projekcie 
stanowią w minimum 
5% osoby z 
niepełnosprawnościam
i, powracające/lub 
wchodzące na rynek 
pracy po przerwie 
związanej z 
urodzeniem i/lub 
wychowaniem 
dziecka/ci. 

0 pkt – jeżeli projekt 
nie obejmuje osób z 
niepełnosprawnościam
i, powracającymi/lub 
wchodzącymi na rynek 
pracy po przerwie 
związanej z 
urodzeniem i/lub 
wychowaniem 
dziecka/ci . 

4. 

W ramach projektu  wspierane jest tworzenie miejsc opieki 

nad dziećmi do lat 3 na obszarach, na których liczba 

dostępnych miejsc  jest niższa niż zidentyfikowane 

zapotrzebowanie. 

Kryterium ma na celu zapewnienie kierowania wsparcia w 
zakresie tworzenia i utrzymania miejsc opieki nad dziećmi do lat 
3 na obszary, na których liczba dostępnych miejsc opieki jest 
niższa niż zidentyfikowane zapotrzebowanie na miejsca. W 
sytuacji, gdy zapotrzebowanie na tego typu usługi może być 
zaspokojone przy dotychczasowej liczbie miejsc opieki, 
interwencja EFS w ramach RPOWM 2014-2020 nie jest 
uzasadniona. Analiza zapotrzebowania na miejsca opieki nad 
dziećmi do lat 3 powinna zostać przedstawiona we wniosku o 
dofinansowanie realizacji projektu. Uzasadnienie spełnienia 
kryterium musi wynikać z przeprowadzonej analizy 
potwierdzającej, czy liczba nowo utworzonych w ramach 
projektu miejsc odpowiada faktycznemu zapotrzebowaniu na 
tego typu usługi na obszarze realizacji projektu. Zakres analizy 
wskazany został w Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. 

Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny 

Spełnienie kryterium jest fakultatywne. 
Przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z 
możliwości uzyskania dofinansowania. 

W ramach kryterium 
wnioskodawca może 
uzyskać: 

10 pkt – jeżeli w 
ramach projektu  
wspierane jest 
tworzenie miejsc opieki 
nad dziećmi do lat 3 na 
obszarach, na których 
liczba dostępnych 
miejsc  jest niższa niż 
zidentyfikowane 
zapotrzebowanie. 

0 pkt – jeżeli projekt 
nie przewiduje 
tworzenie nowych   
miejsc opieki nad 
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merytorycznej/formalno-merytorycznej na podstawie treści 
wniosku. 

dziećmi do lat 3 na 
obszarach, na których 
liczba dostępnych 
miejsc  jest niższa niż 
zidentyfikowane 
zapotrzebowanie. 

5. 

Projekt jest realizowany na jednym z niżej wymienionych 
obszarów strategicznej interwencji: 

OSI – Obszary o słabym dostępie do usług publicznych 

OSI – Obszary peryferyzacji społeczno-gospodarczej 

OSI – Obszary przygraniczne 

Kryterium wynika z terytorialnego podejścia do Programów 
Operacyjnych realizowanych przez Samorząd Województwa oraz 
idei koncentracji interwencji na określonych zagadnieniach w 
ściśle zdiagnozowanej przestrzeni. Realizacja projektów na 
wskazanych  trzech obszarach strategicznej interwencji 
wymienionych w SzOOP będzie miała wpływ na budowanie 
spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji 
obszarów problemowych na terenach gmin „przypisanych” do 
poszczególnych OSI. 

Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny 
merytorycznej/formalno- merytorycznej na podstawie treści 
wniosku 

Spełnienie kryterium jest fakultatywne. 
Przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z 
możliwości uzyskania dofinansowania. 

W ramach kryterium 
wnioskodawca może 
uzyskać: 

10 pkt-jeżeli realizacja 
projektu obejmuje 
zasięgiem obszary 
gmin przypisanych do  
jednego  z trzech 
Obszarów Strategicznej 
Interwencji (OSI) 

0 pkt - jeżeli realizacja 
projektu nie obejmuje 
zasięgiem obszary 
gmin przypisanych do 
jednego z trzech OSI 

Definicja kryterium (tj. przede wszystkim informacja o zasadach jego oceny oraz, gdzie może mieć to zastosowanie, metodach jego pomiaru); 
Opis  znaczenia kryterium (np. informacja o tym czy spełnienie danego kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania, czy spełnienie danego kryterium jest stopniowalne, jaka wagę w ostatecznej ocenie ma 
ocena danego kryterium); 
Ocena –  określenie możliwych sposobów oceny – np.  tak/nie/nie dotyczy, 0/1, max 5 pkt, itp. 

i) dotychczasowy pkt. 3.7 otrzymuje pkt. 3.3; 

j) dotychczasowy pkt. 3.8 otrzymuje pkt. 3.4; 

k) dotychczasowy pkt. 3.10 otrzymuje pkt. 3.6; 

l) dotychczasowy pkt. 3.11 otrzymuje pkt. 3.7; 

m) dotychczasowy pkt. 3.12 otrzymuje pkt. 3.8; 

n) dotychczasowy pkt. 3.13 otrzymuje pkt. 3.9.1. 
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