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WYKAZ ZMIAN 

W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWEJ KADRY DLA GOSPODARKI 

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

                                  (zatwierdzonym Uchwałą nr 26/326/17/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r.) 
 

W Szczegółowym opisie osi priorytetowej Kadry dla gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-

2020, przyjętym Uchwałą nr 50/541/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 września 2015 r., zmienionym Uchwałą nr 60/643/15/V 

z dnia 13 listopada 2015 r., Uchwałą nr 4/23/16/V z dnia 19 stycznia 2016 r., Uchwałą nr 12/176/16/V z dnia 25 lutego 2016 r., Uchwałą nr 18/295/16/V z dnia 

29 marca 2016 r., Uchwałą nr 25/396/16/V z dnia 28 kwietnia 2016 r., Uchwałą nr 41/671/16/V z dnia 19 lipca 2016 r., Uchwałą nr 55/913/16/V z dnia 

11 października 2016 r., Uchwałą nr 58/969/16/V z dnia 31 października 2016 r., Uchwałą nr 13/119/17/V z dnia 24 lutego 2017 r. oraz Uchwałą nr 26/326/17/V 

z dnia 24 kwietnia 2017 r., wprowadza się następujące zmiany: 

 
I. Rozdział II Opis poszczególnych osi priorytetowych RPO WiM 2014-2020 oraz poszczególnych działań/ poddziałań: Poddziałanie 2.3.2 Rozwój 

kompetencji i umiejętności osób dorosłych  grup defaworyzowanych, pkt 6 Typy projektów otrzymuje brzmienie: 

6. Typy projektów  

Projekty mające na celu kompleksowe wsparcie osób dorosłych  
zainteresowanych z własnej inicjatywy podnoszeniem1313 poziomu 
kompetencji i umiejętności1414 zawodowych, z wyłączeniem wsparcia 
realizowanego w ramach Poddziałania 2.3.1 (w zakresie języków obcych, 
ICT oraz zarządzania projektem). Wsparcie może być realizowane poprzez 
realizację  pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego (kursów i szkoleń), 
w tym wymienionych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach 
pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).   
 

 
II. Rozdział II Opis poszczególnych osi priorytetowych RPO WiM 2014-2020 oraz poszczególnych działań/ poddziałań: Poddziałanie Rozwój 

kompetencji i umiejętności osób dorosłych  grup defaworyzowanych, pkt 14 Limity i ograniczenia, otrzymuje brzmienie: 
 

14. Limity i ograniczenia 
w realizacji projektów 
(jeśli dotyczy) 

Realizacja wsparcia zgodnie z zapisami RPO WiM 2014-2020 dla  

PI 10iv.  

                                                 
13 Przez termin ,,podnoszenie’’ należy również rozumieć  zdobywanie lub uzupełnianie kompetencji lub kwalifikacji. 
14 Przez termin „umiejętności” należy rozumieć kwalifikacje zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. 
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Jeśli w projekcie przewidziano utworzenie zasobów edukacyjnych będących 
utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666,  
z późn. zm.), beneficjent zapewni ich udostępnienie na wolnej licencji 
zapewniającej licencjobiorcy co najmniej prawo do dowolnego 
wykorzystywania tych utworów do celów komercyjnych  
i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworów  
w całości lub we fragmentach oraz wprowadzania zmian  
i rozpowszechniania utworów zależnych. 

 
 
III. Rozdział VI Załączniki, Załącznik 3 do SzOOP, kryteria dla Poddziałanie Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych  grup 

defaworyzowanych otrzymują brzmienie: 
 

WYMOGI FORMALNE WYBORU PROJEKTÓW 
 

  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 

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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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”. 

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 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”, „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 

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  

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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15Powyższa 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    
16 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.). 

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. 

3.  

Wydatki w projekcie o wartości 
nieprzekraczającej wyrażonej w PLN 
równowartości kwoty 100 000 EUR15 
wkładu publicznego16 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 

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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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”. 

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” 

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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albo „nie”. 

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 

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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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”.  
Istnieje możliwość wykorzystania 
wyjaśnień udzielonych przez 
Wnioskodawcę lub pozyskanych  w inny 
sposób przez Komisję Oceny Projektów 
informacji dotyczących Wnioskodawcy lub 
projektu w zakresie przedmiotowego 
kryterium. 

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 wykorzystania 
wyjaśnień udzielonych przez 
Wnioskodawcę lub pozyskanych  w inny 
sposób przez Komisję Oceny Projektów 
informacji dotyczących Wnioskodawcy lub 
projektu w zakresie przedmiotowego 
kryterium. 

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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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 wykorzystania 
wyjaśnień udzielonych przez 
Wnioskodawcę lub pozyskanych  w inny 
sposób przez Komisję Oceny Projektów 
informacji dotyczących Wnioskodawcy lub 
projektu w zakresie przedmiotowego 
kryterium. 

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 wykorzystania 
wyjaśnień udzielonych przez 
Wnioskodawcę lub pozyskanych  w inny 
sposób przez Komisję Oceny Projektów 
informacji dotyczących Wnioskodawcy lub 
projektu w zakresie przedmiotowego 
kryterium. 

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 

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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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 wykorzystania 
wyjaśnień udzielonych przez 
Wnioskodawcę lub pozyskanych  w inny 
sposób przez Komisję Oceny Projektów 
informacji dotyczących Wnioskodawcy lub 
projektu w zakresie przedmiotowego 
kryterium. 

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”, 
„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 

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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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”. 
 

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 

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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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”. 
 

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 wykorzystania 
wyjaśnień udzielonych przez 
Wnioskodawcę lub pozyskanych  w inny 
sposób przez Komisję Oceny Projektów 
informacji dotyczących Wnioskodawcy lub 
projektu w zakresie przedmiotowego 
kryterium. 

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”  albo „nie dotyczy”. 

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 wykorzystania 
wyjaśnień udzielonych przez 
Wnioskodawcę lub pozyskanych  w inny 
sposób przez Komisję Oceny Projektów 
informacji dotyczących Wnioskodawcy lub 
projektu w zakresie przedmiotowego 
kryterium. 

11.  
Negocjacje zakończyły się wynikiem 
pozytywnym. 

Negocjacje obejmują wszystkie kwestie 
wskazane przez oceniających w kartach 
oceny projektu związane z oceną 
kryteriów wyboru projektów oraz 
ewentualnie dodatkowe kwestie 
wskazane przez przewodniczącego KOP 
związane z oceną kryteriów wyboru 
projektów. 
 
Zakończenie negocjacji wynikiem 
pozytywnym oznacza, że w ich wyniku: 
 
a) do wniosku zostały wprowadzone 
korekty wskazane przez oceniających w 
kartach oceny projektu i/lub przez 
przewodniczącego KOP i/lub inne zmiany 
wynikające z ustaleń dokonanych podczas 
negocjacji i/lub 
b) KOP uzyskał i zaakceptował  informacje 
i wyjaśnienia od wnioskodawcy dotyczące 
określonych zapisów we wniosku, 
wskazanych przez oceniających w kartach 
oceny projektu i/lub przewodniczącego 
KOP  i/lub  
c) do wniosku nie zostały wprowadzone 
inne zmiany niż te, które wynikają z kart 
oceny projektu i/lub uwag 
przewodniczącego KOP i/lub ustaleń 
wynikających z procesu negocjacji. 
 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Projekty 
niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie negocjacji. 
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Ocena spełnienia kryterium polega na 
przypisaniu mu wartości logicznej „tak”, 
„nie” albo stwierdzeniu, że kryterium „nie 
dotyczy” danego projektu. 

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 zgłoszenia uwag do 

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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przedmiotowego kryterium i skierowania 
projektu do negocjacji we wskazanym w 
karcie oceny zakresie, pod warunkiem 
uzyskania pozytywnego wyniku oceny 
merytorycznej. 

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 zgłoszenia uwag do 
przedmiotowego kryterium i skierowania 
projektu do negocjacji we wskazanym w 
karcie oceny zakresie, pod warunkiem 
uzyskania pozytywnego wyniku oceny 
merytorycznej. 

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 zgłoszenia uwag do 
przedmiotowego kryterium i skierowania 
projektu do negocjacji we wskazanym w 
karcie oceny zakresie, pod warunkiem 
uzyskania pozytywnego wyniku oceny 
merytorycznej. 

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 

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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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 zgłoszenia uwag do 
przedmiotowego kryterium i skierowania 
projektu do negocjacji we wskazanym w 
karcie oceny zakresie, pod warunkiem 
uzyskania pozytywnego wyniku oceny 
merytorycznej. 

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 

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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Regulaminu konkursu.    
Istnieje możliwość zgłoszenia uwag do 
przedmiotowego kryterium i skierowania 
projektu do negocjacji we wskazanym w 
karcie oceny zakresie, pod warunkiem 
uzyskania pozytywnego wyniku oceny 
merytorycznej. 

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 zgłoszenia uwag do 
przedmiotowego kryterium i skierowania 
projektu do negocjacji we wskazanym w 
karcie oceny zakresie, pod warunkiem 
uzyskania pozytywnego wyniku oceny 
merytorycznej. 

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 

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 
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KRYTERIA SPECYFICZNE OBLIGATORYJNE 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium  Opis znaczenia kryterium   
Ocena  

(Tak / Nie lub pkt.)  
 

1.  

Jeśli celem kursu/szkolenia jest 
przygotowanie uczestnika do 
uzyskania kwalifikacji, wówczas 
beneficjent zapewni każdemu 
uczestnikowi kursu/szkolenia 

Wskazane kryterium ma zagwarantować każdemu  
z uczestników możliwość uzyskania kwalifikacji w ramach 
projektu.  

Jako kwalifikacje należy rozumieć określony zestaw efektów 
uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji 

Kryterium obligatoryjne, zerojedynkowe, 
weryfikowane na etapie oceny 
merytorycznej lub formalno-
merytorycznej. Projekty niespełniające 
danego kryterium są odrzucane na etapie 

TAK/NIE/NIE 
DOTYCZY  

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 zgłoszenia uwag do 
przedmiotowego kryterium i skierowania 
projektu do negocjacji we wskazanym w 
karcie oceny zakresie, pod warunkiem 
uzyskania pozytywnego wyniku oceny 
merytorycznej. 

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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możliwość udziału w stosownym 
programie walidacji i certyfikacji17, 
prowadzącym do ich nabycia. 

społecznych nabytych w ramach projektu, zgodnych z 
ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których 
osiągnięcie zostało sprawdzone w walidacji oraz formalnie 
potwierdzone przez instytucję uprawnioną do certyfikowania. 
Istnieje możliwość wykorzystania wyjaśnień udzielonych przez 
Wnioskodawcę lub pozyskanych  w inny sposób przez Komisję 
Oceny Projektów informacji dotyczących Wnioskodawcy lub 
projektu w zakresie przedmiotowego kryterium. 

oceny merytorycznej lub formalno-
merytorycznej.  

2.  

Jeśli celem kursu/szkolenia jest 
nabycie kompetencji, wówczas 
beneficjent zapewni każdemu 
uczestnikowi możliwość udziału w 
stosownym programie walidacji, w 
ramach którego zostaną zbadane 
efekty uczenia się nabyte przez tego 
uczestnika. Nabyte efekty muszą być 
potwierdzone zaświadczeniem.  

Wskazane kryterium ma zagwarantować każdemu  
z uczestników możliwość uzyskania kompetencji 
potwierdzonych dokumentem wydanym w oparciu  
o wyniki egzaminu wewnętrznego. 

Celem egzaminu jest sprawdzenie jakie efekty uczenia się, 
składające się na daną kompetencję, osiągnął uczestnik w 
wyniku udziału w projekcie.  

Zaświadczenie potwierdzające wynik walidacji zawiera co 
najmniej: 
- imię, nazwisko, PESEL uczestnika, 
- nazwę i adres placówki realizującej szkolenie, 
- liczbę zrealizowanych godzin szkolenia, 
- datę realizacji szkolenia, 
- nabyte efekty uczenia się, 
- podpis osoby szkolącej, 
- podpis dyrektora placówki lub osoby upoważnionej do jej 
reprezentowania.  
Istnieje możliwość wykorzystania wyjaśnień udzielonych przez 
Wnioskodawcę lub pozyskanych  w inny sposób przez Komisję 
Oceny Projektów informacji dotyczących Wnioskodawcy lub 
projektu w zakresie przedmiotowego kryterium. 

Kryterium obligatoryjne, zerojedynkowe, 
weryfikowane na etapie oceny 
merytorycznej lub formalno-
merytorycznej. Projekty niespełniające 
danego kryterium są odrzucane na etapie 
oceny merytorycznej lub formalno-
merytorycznej. 

TAK/NIE/NIE 
DOTYCZY  

3.  

Projekt realizuje minimum trzy 
kursy/szkolenia prowadzące do 
podniesienia kwalifikacji i/lub 
kompetencji, zaś jego realizacja 
uzasadniona jest potrzebami danej 

W ramach jednego projektu realizowane są minimum trzy 
kursy/szkolenia o różnej tematyce prowadzące do uzyskania 
kwalifikacji i/lub kompetencji, stanowiące kompleksową 
odpowiedź na potrzeby branży/branż zdiagnozowanej/-ych w  

Kryterium obligatoryjne, zerojedynkowe, 
weryfikowane na etapie oceny 
merytorycznej lub formalno-
merytorycznej. Projekty niespełniające 
danego kryterium są odrzucane na etapie 

TAK/NIE  

                                                 
17 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. 
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branży, zdiagnozowanymi we 
współpracy z pracodawcami. 

projekcie. 

Przeprowadzenie diagnozy potrzeb danej branży we 
współpracy z przedsiębiorcami wyeliminuje sytuację, w której 
firma szkoleniowa kształtuje kierunek wsparcia w oparciu o 
swój potencjał, nie zaś rzeczywiste potrzeby rynku i osób 
dorosłych.  

Wyniki diagnozy przeprowadzonej na etapie przygotowania 
wniosku o dofinansowanie stanowią element uzasadnienia 
realizacji każdego projektu. Uzasadnienie to uwzględnia 
ponadto aktualne wyniki badań przedstawione w „Barometrze 
zawodów – raport podsumowujący badanie w województwie 
warmińsko-mazurskim“ przygotowanym przez Wojewódzki 
Urząd Pracy w Olsztynie i/lub prezentowane w ramach 
inicjatywy Komisji Europejskiej „Skills Panorama” 
(http://skillspanorama.cedefop.europa.eu). 

Diagnoza nie jest załącznikiem do wniosku o dofinansowanie, 
ale powinna być dostępna np. podczas negocjacji, kontroli 
projektu.  
Istnieje możliwość wykorzystania wyjaśnień udzielonych przez 
Wnioskodawcę lub pozyskanych  w inny sposób przez Komisję 
Oceny Projektów informacji dotyczących Wnioskodawcy lub 
projektu w zakresie przedmiotowego kryterium. 

oceny merytorycznej lub formalno-
merytorycznej. 

4.  

Projektodawca w okresie realizacji 
projektu prowadzi biuro projektu (lub 
posiada siedzibę, filię, delegaturę, 
oddział czy inną prawnie dozwoloną 
formę organizacyjną działalności 
podmiotu) na terenie województwa 
warmińsko-mazurskiego, w którym 
zapewnia możliwość wglądu w pełną 
dokumentację wdrażanego projektu 
oraz osobistego kontaktu z kadrą 
zarządzającą. 

Lokalizacja biura projektu lub siedziby Projektodawcy na 
terenie województwa warmińsko-mazurskiego usprawni 
nadzorowanie przebiegu poszczególnych etapów wdrażania, 
kontrolę działań prowadzonych przez beneficjenta oraz 
rozliczenie projektu, a także umożliwi kontakt beneficjentów 
ostatecznych z personelem zarządzającym projektem. Biuro 
projektu zapewni obsługę przez cały okres jego realizacji, czyli 
do momentu rozliczenia ostatniego wniosku o płatność.  

Istnieje możliwość wykorzystania wyjaśnień udzielonych przez 
Wnioskodawcę lub pozyskanych  w inny sposób przez Komisję 
Oceny Projektów informacji dotyczących Wnioskodawcy lub 
projektu w zakresie przedmiotowego kryterium. 

Kryterium obligatoryjne, zerojedynkowe, 
weryfikowane na etapie oceny 
merytorycznej lub formalno-
merytorycznej. Projekty niespełniające 
danego kryterium są odrzucane na etapie 
oceny merytorycznej lub formalno-
merytorycznej. TAK/NIE  

 

http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/
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KRYTERIA SPECYFICZNE FAKULTATYWNE 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium  Opis znaczenia kryterium   

Ocena  
(Tak / Nie lub 

pkt.)  
 

1.  

Minimum 30% uczestników projektu 
objętych zostanie wsparciem 
prowadzącym do uzyskania 
kwalifikacji. 

Uzyskanie kwalifikacji potwierdzonych formalnym 
dokumentem (certyfikatem) przyczyni się do osiągnięcia 
trwalszych rezultatów, tj. zwiększenia szans uczestników 
projektu na rynku pracy. Ponadto wymóg uzyskania kwalifikacji 
zapewnieni wysoką jakość organizowanych kursów/szkoleń. 

Kryterium fakultatywne, punktowe – 
spełnienie kryterium nie jest konieczne do 
przyznania dofinansowania ale ma 
charakter premiujący. 

Kryterium punktowe  
(0/20 pkt.) 

20 Pkt  

  

 
 

 
 


