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WYKAZ ZMIAN 

W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWEJ REGIONALNY RYNEK PRACY 

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

          (zatwierdzonym Uchwałą nr 2/11/18/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 stycznia 2018 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., Uchwałą nr 13/115/17/V z 24 lutego 2017 r., Uchwałą nr 15/170/17/V z dnia 6 marca 2017 r., Uchwałą 

nr 23/257/17/V z dnia 4 kwietnia 2017 r., Uchwałą nr 42/646/17/V z dnia 18 lipca 2017 r., Uchwałą nr 51/795/17/V z dnia 28 sierpnia 2017 r. oraz Uchwałą nr 2/11/18/V 

z dnia 8 stycznia 2018 r., wprowadza się następujące zmiany: 

1) Rozdział II. Opis poszczególnych działań/poddziałań osi priorytetowej Regionalny rynek pracy RPO WiM 2014-2020 – karta Działania 10.7 Aktywne i zdrowe 

starzenie się, wiersz 14 Limity i ograniczenia w realizacji projektów (jeśli dotyczy) – w limicie nr 2 usuwa się słowo: „horyzontalnych“. 

2) Rozdział III. Indykatywny plan finansowy (wydatki kwalifikowalne w EUR) – w kolumnie „m“ pn. Szacowany poziom cross-financingu (%), wiersz „10.7“ dodano 

wartość: „10“. 

3) Rozdział VI. Załączniki Załącznik 3 Kryteria wyboru projektów wraz z warunkami formalnymi dla działań i poddziałań w ramach osi priorytetowej Regionalny 
rynek pracy: 

a) aktualizuje się pkt. 3.7.4 – Działanie 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się (dla typu projektu: Realizacja programów zdrowotnych dotyczących chorób będących 
istotnym problemem zdrowotnym regionu w zakresie zakaźnych chorób odkleszczowych (borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu), w tym działania zwiększające 
zgłaszalność na badania profilaktyczne), 
 wymogi formalne o dotychczasowym 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 

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 
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otrzymują brzmienie: 

WARUNKI FORMALNE WYBORU PROJEKTÓW KONKURSOWYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 
NA LATA 2014-2020 

 Wezwanie do uzupełnienia lub poprawienia wniosku nastąpi zgodnie z art. 43 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 

Lp. Nazwa warunku Definicja warunku Opis warunku 

1. Kompletność wniosku i załączników 
Wniosek o dofinansowanie i załączniki są kompletne, spójne 
i sporządzone zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o 
dofinansowanie i regulaminem konkursu 

Warunek formalny zerojedynkowy. 
Ocena spełniania warunku polega na przypisaniu wartości 
logicznych „tak” lub „nie”. 

2. Forma złożenia wniosku i załączników 
Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami został 
złożony w formie określonej w regulaminie konkursu 

Warunek formalny zerojedynkowy. 
Ocena spełniania warunku polega na przypisaniu  wartości 
logicznych „tak” lub „nie”. 

3. Termin złożenia wniosku i załączników  
Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami został 
złożony w terminie określonym w regulaminie konkursu 

Warunek formalny zerojedynkowy. 
Ocena spełniania warunku polega na przypisaniu wartości 
logicznych „tak” lub „nie”. 

 usuwa się katalog kryteriów formalnych w brzmieniu: 

wartości logicznej „tak”, „nie” albo stwierdzeniu, że wymóg 
„nie dotyczy” danego projektu. 

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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27Powyższa 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 

28 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 EUR27 wkładu 
publicznego28 są rozliczane uproszczonymi 
metodami, o których mowa w Wytycznych w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w 

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, 

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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zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020. 

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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 katalog kryteriów merytorycznych zerojedynkowych i punktowych otrzymuje brzmienie: 

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. 

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 merytorycznej. 
 

2. 

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 merytorycznej. 
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2729Powyższa 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 

2830Zgodnie 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 EUR2729wkładu 
publicznego2830są 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 merytorycznej. 

4. 

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” albo „do negocjacji” co 
oznacza, że projekt może być uzupełniany lub poprawiany w 
części dotyczącej spełniania kryterium w zakresie opisanym w 

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

 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm
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stanowisku negocjacyjnym i określonym w Regulaminie 
konkursu. Uzupełnienie lub poprawa wniosku o 
dofinansowanie przez wnioskodawcę będzie możliwe na 
etapie negocjacji, o ile spełnione zostaną warunki określone 
w Regulaminie konkursu, umożliwiające skierowanie projektu 
do tego etapu oceny. 

5. 
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 logicznych „tak” albo „nie” albo „do negocjacji” co 
oznacza, że projekt może być uzupełniany lub poprawiany w 
części dotyczącej spełniania kryterium w zakresie opisanym w 
stanowisku negocjacyjnym i określonym w Regulaminie 
konkursu. Uzupełnienie lub poprawa wniosku o 
dofinansowanie przez wnioskodawcę będzie możliwe na 
etapie negocjacji, o ile spełnione zostaną warunki określone 
w Regulaminie konkursu, umożliwiające skierowanie projektu 
do tego etapu oceny. 

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

 

6. 
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. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty niespełniające 
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie 
oceny merytorycznej. 
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 Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu 
wartości logicznych „tak” albo „nie” albo „do negocjacji” co 
oznacza, że projekt może być uzupełniany lub poprawiany w 
części dotyczącej spełniania kryterium w zakresie opisanym w 
stanowisku negocjacyjnym i określonym w Regulaminie 
konkursu. Uzupełnienie lub poprawa wniosku o 
dofinansowanie przez wnioskodawcę będzie możliwe na 
etapie negocjacji, o ile spełnione zostaną warunki określone 
w Regulaminie konkursu, umożliwiające skierowanie projektu 
do tego etapu oceny. 

7. 
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” albo „do negocjacji” co 
oznacza, że projekt może być uzupełniany lub poprawiany w 
części dotyczącej spełniania kryterium w zakresie opisanym w 
stanowisku negocjacyjnym i określonym w Regulaminie 
konkursu. Uzupełnienie lub poprawa wniosku o 
dofinansowanie przez wnioskodawcę będzie możliwe na 
etapie negocjacji, o ile spełnione zostaną warunki określone 
w Regulaminie konkursu, umożliwiające skierowanie projektu 
do tego etapu oceny. 

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

 

8. 
Projekt jest zgodny z właściwym 
prawodawstwem krajowym, w tym z ustawą z 

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność projektu 
z prawodawstwem krajowym, w tym z ustawą z dnia 29 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty niespełniające 
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dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych. 

stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. 
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu 
wartości logicznych „tak” albo „nie” albo „do negocjacji” co 
oznacza, że projekt może być uzupełniany lub poprawiany w 
części dotyczącej spełniania kryterium w zakresie opisanym w 
stanowisku negocjacyjnym i określonym w Regulaminie 
konkursu. Uzupełnienie lub poprawa wniosku o 
dofinansowanie przez wnioskodawcę będzie możliwe na 
etapie negocjacji, o ile spełnione zostaną warunki określone 
w Regulaminie konkursu, umożliwiające skierowanie projektu 
do tego etapu oceny. 

przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie 
oceny merytorycznej. 

 

9. 
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” albo „nie dotyczy” albo 
„do negocjacji” co oznacza, że projekt może być uzupełniany 
lub poprawiany w części dotyczącej spełniania kryterium w 
zakresie opisanym w stanowisku negocjacyjnym i określonym 
w Regulaminie konkursu. Uzupełnienie lub poprawa wniosku 
o dofinansowanie przez wnioskodawcę będzie możliwe na 
etapie negocjacji, o ile spełnione zostaną warunki określone 
w Regulaminie konkursu, umożliwiające skierowanie projektu 
do tego etapu oceny. 

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

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 
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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.   
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić wniosek o 
dofinansowanie w części dotyczącej spełnienia kryterium w 
zakresie opisanym w stanowisku negocjacyjnym i określonym 
w Regulaminie konkursu.  Uzupełnienie lub poprawa wniosku 
o dofinansowanie przez wnioskodawcę będzie możliwe na 
etapie negocjacji, o ile spełnione zostaną warunki określone 
w Regulaminie konkursu, umożliwiające skierowanie projektu 
do tego etapu oceny. 

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. 
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. 
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić wniosek o 
dofinansowanie w części dotyczącej spełnienia kryterium w 
zakresie opisanym w stanowisku negocjacyjnym i określonym 
w Regulaminie konkursu.  Uzupełnienie lub poprawa wniosku 
o dofinansowanie przez wnioskodawcę będzie możliwe na 

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. 
Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych 
składowych kryterium zawarte będą w Karcie oceny 
stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu. 
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etapie negocjacji, o ile spełnione zostaną warunki określone 
w Regulaminie konkursu, umożliwiające skierowanie projektu 
do tego etapu oceny. 
IZ dopuszcza możliwość zmiany treści wniosku o 
dofinansowanie w zakresie branym pod uwagę przy ocenienie 
spełniania kryterium, w sytuacji wystąpienia zdarzeń 
niedających się przewidzieć na moment składania wniosku o 
dofinansowanie. Każdy przypadek dokonania ww. zmian 
będzie rozpatrywany indywidualnie przez IZ w kontekście 
zachowania spełniania kryterium. 

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.    
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić wniosek o 
dofinansowanie w części dotyczącej spełnienia kryterium w 
zakresie opisanym w stanowisku negocjacyjnym i określonym 
w Regulaminie konkursu.  Uzupełnienie lub poprawa wniosku 
o dofinansowanie przez wnioskodawcę będzie możliwe na 
etapie negocjacji, o ile spełnione zostaną warunki określone 
w Regulaminie konkursu, umożliwiające skierowanie projektu 
do tego etapu 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. 
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, 

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 
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 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.    
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić wniosek o 
dofinansowanie w części dotyczącej spełnienia kryterium w 
zakresie opisanym w stanowisku negocjacyjnym i określonym 
w Regulaminie konkursu.  Uzupełnienie lub poprawa wniosku 
o dofinansowanie przez wnioskodawcę będzie możliwe na 
etapie negocjacji, o ile spełnione zostaną warunki określone 
w Regulaminie konkursu, umożliwiające skierowanie projektu 
do tego etapu oceny. 
IZ dopuszcza możliwość zmiany treści wniosku o 
dofinansowanie w zakresie branym pod uwagę przy ocenienie 
spełniania kryterium, w sytuacji wystąpienia zdarzeń 
niedających się przewidzieć na moment składania wniosku o 
dofinansowanie. Każdy przypadek dokonania ww. zmian 
będzie rozpatrywany indywidualnie przez IZ w kontekście 
zachowania spełniania kryterium. 

ramach danego kryterium tj. 12 pkt 
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są 
odrzucane na etapie oceny 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. 
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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.    
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić wniosek o 
dofinansowanie w części dotyczącej spełnienia kryterium w 
zakresie opisanym w stanowisku negocjacyjnym i określonym 
w Regulaminie konkursu.  Uzupełnienie lub poprawa wniosku 
o dofinansowanie przez wnioskodawcę będzie możliwe na 
etapie negocjacji, o ile spełnione zostaną warunki określone 
w Regulaminie konkursu, umożliwiające skierowanie projektu 
do tego etapu oceny. 
IZ dopuszcza możliwość zmiany treści wniosku o 
dofinansowanie w zakresie branym pod uwagę przy ocenienie 
spełniania kryterium, w sytuacji wystąpienia zdarzeń 
niedających się przewidzieć na moment składania wniosku o 
dofinansowanie. Każdy przypadek dokonania ww. zmian 
będzie rozpatrywany indywidualnie przez IZ w kontekście 
zachowania spełniania kryterium. 

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.    
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić wniosek o 
dofinansowanie w części dotyczącej spełnienia kryterium w 
zakresie opisanym w stanowisku negocjacyjnym i określonym 
w Regulaminie konkursu.  Uzupełnienie lub poprawa wniosku 

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. 
Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych 
składowych kryterium zawarte będą w Karcie oceny 
stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu. 
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o dofinansowanie przez wnioskodawcę będzie możliwe na 
etapie negocjacji, o ile spełnione zostaną warunki określone 
w Regulaminie konkursu, umożliwiające skierowanie projektu 
do tego etapu oceny. 

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. 

 poziom i prawidłowość cross-financingu,  

 poziom i prawidłowość środków trwałych, 

 poziom i prawidłowość wkładu własnego,  

 poziom kosztów pośrednich. 
Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów w 
zakresie zgodnym z kartą oceny, stanowiącą załącznik do 
Regulaminu konkursu.    
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić wniosek o 
dofinansowanie w części dotyczącej spełnienia kryterium w 
zakresie opisanym w stanowisku negocjacyjnym i określonym 
w Regulaminie konkursu.  Uzupełnienie lub poprawa wniosku 
o dofinansowanie przez wnioskodawcę będzie możliwe na 
etapie negocjacji, o ile spełnione zostaną warunki określone 
w Regulaminie konkursu, umożliwiające skierowanie projektu 
do tego etapu oceny. 
IZ dopuszcza możliwość zmiany treści wniosku o 
dofinansowanie w zakresie branym pod uwagę przy ocenienie 
spełniania kryterium, w sytuacji wystąpienia zdarzeń 
niedających się przewidzieć na moment składania wniosku o 
dofinansowanie. Każdy przypadek dokonania ww. zmian 
będzie rozpatrywany indywidualnie przez IZ w kontekście 
zachowania spełniania kryterium. 

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. 
Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych 
składowych kryterium zawarte będą w Karcie oceny 
stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu. 
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 katalog kryteriów merytorycznych specyficznych obligatoryjnych otrzymuje brzmienie: 

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 wyłącznie 
obszar subregionu olsztyńskiego województwa 
warmińsko – mazurskiego.   
 

Aby zapewnić skuteczne i równomierne wsparcie w 
ramach wdrażania Programu Polityki Zdrowotnej w 
zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania 
zakaźnych chorób odkleszczowych obszar 
interwencji podzielono na poszczególne subregiony 
województwa warmińsko – mazurskiego.   
Skoncentrowanie przez Wnioskodawcę działań 
projektowych na obszarze jednego subregionu 
pozwoli na skuteczną realizację założeń Programu 
Polityki Zdrowotnej. Zapewni właściwą organizację 
działań profilaktyczno-edukacyjnych.  
W skład subregionu olsztyńskiego wchodzą 
następujące powiaty: powiat grodzki Olsztyn, 
powiat bartoszycki, powiat kętrzyński, powiat 
lidzbarski, powiat mrągowski, powiat nidzicki, 
powiat olsztyński, powiat szczycieński. 
W ramach projektu realizowanego na obszarze 
subregionu olsztyńskiego wsparciem objęte zostaną 
wszystkie gminy wchodzące w jego skład.  
Objęcie wsparciem mieszkańców wszystkich gmin z 
terenu subregionu olsztyńskiego zapewni 
podniesienie poziomu wiedzy na temat profilaktyki 
zakaźnych chorób odkleszczowych. 
Do realizacji programu na obszarze subregionu 
olsztyńskiego wybrany zostanie jeden projekt.  
Na potrzeby organizacji konkursu zastosowano 
następujący podział alokacji w zakresie badań 
diagnostycznych oraz działań edukacyjnych:  

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

TAK/NIE/NIE DOTYCZY 
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-  na działania edukacyjne 4,61 % całkowitej alokacji 
Programu Polityki Zdrowotnej; 
- na badania diagnostyczne 32,11 % całkowitej 
alokacji Programu Polityki Zdrowotnej; 
Z uwagi na możliwość zmiany kursu Euro ostateczna 
kwota alokacji dla subregionu olsztyńskiego 
zostanie wskazana w Regulaminie konkursu.  
Właściwa dla subregionu olsztyńskiego wartość 
wskaźnika dotyczącego liczby wykonanych badań w 
projekcie zostanie wskazana w Regulaminie 
konkursu.   
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu 
mu wartości logicznych „tak”, „nie” albo 
stwierdzeniu, że kryterium „nie dotyczy” danego 
projektu. 
 Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi w oparciu 
o zapisy treści wniosku na etapie oceny 
merytorycznej. 

2.  

Projektodawca składa wniosek o 
dofinansowanie projektu obejmujący wyłącznie 
obszar subregionu elbląskiego województwa 
warmińsko – mazurskiego.   
 

Aby zapewnić skuteczne i równomierne wsparcie w 
ramach wdrażania Programu Polityki Zdrowotnej w 
zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania 
zakaźnych chorób odkleszczowych obszar 
interwencji podzielono na poszczególne subregiony 
województwa warmińsko – mazurskiego.  
Skoncentrowanie przez Wnioskodawcę działań 
projektowych na obszarze jednego subregionu 
pozwoli na skuteczną realizację założeń Programu 
Polityki Zdrowotnej. Zapewni właściwą organizację 
działań profilaktyczno-edukacyjnych.  
W skład subregionu elbląskiego wchodzą 
następujące powiaty: powiat grodzki Elbląg, powiat 
braniewski, powiat działdowski, powiat elbląski, 
powiat iławski, powiat nowomiejski, powiat 
ostródzki. 
W ramach projektu realizowanego na obszarze 
subregionu elbląskiego wsparciem objęte zostaną 
wszystkie gminy wchodzące w jego skład.  

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

TAK/NIE/NIE DOTYCZY 
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Objęcie wsparciem mieszkańców wszystkich gmin z 
terenu subregionu elbląskiego zapewni 
podniesienie poziomu wiedzy na temat profilaktyki 
zakaźnych chorób odkleszczowych. 
Do realizacji programu na obszarze subregionu 
elbląskiego wybrany zostanie jeden projekt.  
Na potrzeby organizacji konkursu zastosowano 
następujący podział alokacji w zakresie badań 
diagnostycznych oraz działań edukacyjnych:  
-  na działania edukacyjne 4,32 % całkowitej alokacji 
Programu Polityki Zdrowotnej;  
- na badania diagnostyczne 20,79 % całkowitej 
alokacji Programu Polityki Zdrowotnej. 
Z uwagi na możliwość zmiany kursu Euro ostateczna 
kwota alokacji dla subregionu elbląskiego zostanie 
wskazana w Regulaminie konkursu.  
Właściwa dla subregionu elbląskiego wartość 
wskaźnika dotyczącego liczby wykonanych badań w 
projekcie zostanie wskazana w Regulaminie 
konkursu.   
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu 
mu wartości logicznych „tak”, „nie” albo 
stwierdzeniu, że kryterium „nie dotyczy” danego 
projektu. 
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi w oparciu 
o zapisy treści wniosku na etapie oceny 
merytorycznej. 

3.  

Projektodawca składa wniosek o 
dofinansowanie projektu obejmujący wyłącznie 
obszar subregionu ełckiego województwa 
warmińsko – mazurskiego.   
 

Aby zapewnić skuteczne i równomierne wsparcie w 
ramach wdrażania Programu Polityki Zdrowotnej w 
zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania 
zakaźnych chorób odkleszczowych obszar 
interwencji podzielono na poszczególne subregiony 
województwa warmińsko – mazurskiego. 
Skoncentrowanie przez Wnioskodawcę działań 
projektowych na obszarze jednego subregionu 
pozwoli na skuteczną realizację założeń Programu 
Polityki Zdrowotnej. Zapewni właściwą organizację 

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

TAK/NIE/NIE DOTYCZY 
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działań profilaktyczno-edukacyjnych.  
W skład subregionu ełckiego wchodzą następujące 
powiaty: powiat ełcki, powiat giżycki, powiat 
gołdapski, powiat olecki, powiat piski, powiat 
węgorzewski). 
W ramach projektu realizowanego na obszarze 
subregionu ełckiego wsparciem objęte zostaną 
wszystkie gminy wchodzące w jego skład.  
Objęcie wsparciem mieszkańców wszystkich gmin z 
terenu subregionu zapewni podniesienie poziomu 
wiedzy na temat profilaktyki zakaźnych chorób 
odkleszczowych. 
Do realizacji programu na obszarze subregionu 
ełckiego wybrany zostanie jeden projekt.  
Na potrzeby organizacji konkursu zastosowano 
następujący podział alokacji w zakresie badań 
diagnostycznych oraz działań edukacyjnych:  
-  na działania edukacyjne 2,4 % całkowitej alokacji 
Programu Polityki Zdrowotnej 
- na badania diagnostyczne 35,77 % całkowitej 
alokacji Programu Polityki Zdrowotnej. 
Z uwagi na możliwość zmiany kursu Euro ostateczna 
kwota alokacji dla subregionu ełckiego zostanie 
wskazana w Regulaminie konkursu.  
Właściwa dla subregionu ełckiego wartość 
wskaźnika dotyczącego liczby wykonanych badań w 
projekcie zostanie wskazana w Regulaminie 
konkursu.   
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu 
mu wartości logicznych „tak”, „nie” albo 
stwierdzeniu, że kryterium „nie dotyczy” danego 
projektu. 
 Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi w oparciu 
o zapisy treści wniosku na etapie oceny 
merytorycznej. 
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4.  

Wnioskodawca zapewnia, iż działania 
merytoryczne realizowane w projekcie są 
zgodne z Programem Polityki Zdrowotnej w 
zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania 
zakaźnych chorób odkleszczowych. 

Działania merytoryczne realizowane w projekcie są 
zgodne z  Programem Polityki Zdrowotnej, który 
uzyskał pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii 
Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) lub spełnił 
wszystkie warunki wskazane w warunkowej opinii 
AOTMiT.  
Program Polityki Zdrowotnej stanowi załącznik do 
Regulaminu konkursu. 
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu 
mu wartości logicznych „tak” albo „nie”. 
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi na etapie 
oceny merytorycznej w oparciu o deklaratywne 
zapisy treści wniosku i w okresie realizacji projektu. 
Na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie 
na podstawie dostarczonego załącznika w postaci 
oświadczenia. Oświadczenie ma zagwarantować, iż 
projekt będzie realizowany zgodnie z aktualnymi 
wymogami dotyczącymi realizacji Programu Polityki 
Zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego 
wykrywania zakaźnych chorób odkleszczowych (w 
szczególności odnoszącymi się do standardów 
wykonywanych świadczeń opieki zdrowotnej, 
personelu oraz zaplecza technicznego, w jakie 
powinien być wyposażony realizator tego 
Programu). 
Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia 
wskazanej informacji we wniosku w sposób czytelny 
i nie budzący wątpliwości. 

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

TAK/NIE 

5.  

Grupę docelową w projekcie stanowią: 
- w zakresie edukacji prozdrowotnej osoby w 
wieku aktywności zawodowej, tj. kobiety w 
wieku 18-59 lat oraz mężczyźni w wieku 18-64 
lat, 
- w zakresie badań diagnostycznych kobiety w 
wieku 50-59 lat oraz mężczyźni w wieku 50-64 
lat. 

Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 
zakłada, że grupą docelową programu, w zakresie 
realizacji Działania 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie 
się, są aktywni zawodowo mieszkańcy 
województwa warmińsko-mazurskiego (ze 
szczególnym uwzględnieniem osób powyżej 50. 
roku życia). 
Zgodnie z założeniami konkursu, grupę docelową 

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

TAK/NIE 
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projektu stanowią mieszkańcy subregionu na 
obszarze, którego realizowany jest projekt.  
Ponadto zapisy Programu Polityki Zdrowotnej w 
zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania 
zakaźnych chorób odkleszczowych wskazują, iż 
grupą docelową w projekcie w zakresie badań 
diagnostycznych stanowią osoby w wieku 
aktywności zawodowej, tj. kobiety w wieku 50-59 
lat oraz mężczyźni w wieku 50-64 lat. Natomiast 
grupę docelową w zakresie edukacji prozdrowotnej 
stanowią osoby w wieku aktywności zawodowej, tj. 
kobiety w wieku 18-59 lat oraz mężczyźni w wieku 
18-64 lat. 
Jak wskazują zapisy Programu Polityki Zdrowotnej, 
województwo warmińsko-mazurskie jest regionem 
Polski charakteryzującym się jedną z najwyższych 
wartości wskaźnika zapadalności na boreliozę.  
Wskazany wybór grupy docelowej przyczyni się 
m.in. do zwiększenia świadomości mieszkańców 
województwa w zakresie zagrożenia, jakie niesie za 
sobą ryzyko  zakażenia  chorobą odkleszczową, co 
przełoży się na zmniejszenie zapadalności na tę 
grupę chorób wśród populacji województwa 
warmińsko-mazurskiego. 
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu 
mu wartości logicznych „tak” albo „nie”. 
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi w oparciu 
o zapisy treści wniosku na etapie oceny 
merytorycznej. 

6.  

Realizacja projektu odbywa się na poziomie 
podstawowej opieki zdrowotnej lub w 
partnerstwie, z co najmniej jedną placówką 
POZ. 

Zgodnie z Programem Polityki Zdrowotnej w 
zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania 
zakaźnych chorób odkleszczowych badania 
diagnostyczne/laboratoryjne oraz wywiad lekarski 
są realizowane na poziomie POZ. 
Realizacja projektu na poziomie podstawowej 
opieki zdrowotnej oznacza, iż wnioskodawcą bądź 
partnerem musi być podmiot leczniczy posiadający 

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

TAK/NIE 
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kontrakt z Płatnikiem na realizację świadczeń opieki 
zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki 
zdrowotnej, co zapewni prawidłową realizację 
projektu. 
Ponadto współpraca z ww. placówkami ułatwi 
rekrutację uczestników projektu. Wdrażanie 
programu z udziałem POZ umożliwi każdej osobie 
bezpośredni dostęp do informacji o projekcie i 
działaniach w nim podejmowanych.  
Kryterium weryfikowane na podstawie zapisu 
wniosku, w którym należy zawrzeć stosowną 
informację. 
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu 
mu wartości logicznych „tak” albo „nie”. 
Kryterium weryfikowane na podstawie zapisu 
wniosku, w którym należy zawrzeć stosowną 
informację. 
Na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie 
na podstawie dostarczonego załącznika w postaci 
kopii umowy potwierdzającej, iż 
Wnioskodawca/Partner jest podmiotem leczniczym 
posiadającym kontrakt z Płatnikiem na realizację 
świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu 
podstawowej opieki zdrowotnej (ze wskazaniem 
zakresu świadczeń opieki zdrowotnej wynikających 
z realizacji kontraktu podpisanego z Płatnikiem). 

7.  

Wnioskodawca lub co najmniej jeden z 
partnerów w projekcie posiada minimum 36 
miesięczne doświadczenie w zakresie realizacji 
działań wskazanych w Programie Polityki 
Zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego 
wykrywania zakaźnych chorób odkleszczowych 
na obszarze województwa warmińsko – 
mazurskiego.  

Posiadanie przez wnioskodawcę lub co najmniej 
jednego z partnerów minimum 36 miesięcznego 
doświadczenia w realizacji działań wskazanych w 
Programie Polityki Zdrowotnej w zakresie 
profilaktyki i wczesnego wykrywania zakaźnych 
chorób odkleszczowych na obszarze województwa 
warmińsko - mazurskiego zagwarantuje efektywne, 
celowe i gospodarne wykorzystanie środków 
przeznaczonych na wdrażanie Programu na 
obszarze województwa. 
Przy weryfikacji posiadanego doświadczenia 

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

TAK/NIE 
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przyjmuje się możliwość sumowania okresów  
zrealizowanych  działań, liczonych w pełnych 
miesiącach.  
Doświadczenie Wnioskodawcy lub partnera liczone 
będzie na dzień ogłoszenia konkursu. 
Kryterium weryfikowane na podstawie zapisu 
wniosku, w którym należy zawrzeć stosowną 
informację. 
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu 
mu wartości logicznych „tak” albo „nie”. 
Kryterium weryfikowane na podstawie zapisu 
wniosku, w którym należy zawrzeć stosowną 
informację. 
Na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie 
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. 

8.  

Analiza laboratoryjna materiałów biologicznych 
pobranych od uczestników projektu zostanie 
przeprowadzona przez laboratorium/ 
laboratoria posiadające uprawnienia w zakresie 
wykonywania testów zgodnych z Programem 
Polityki Zdrowotnej w zakresie profilaktyki i 
wczesnego wykrywania zakaźnych chorób 
odkleszczowych na obszarze województwa 
warmińsko – mazurskiego. 

Mając na uwadze jakość uzyskanych wyników z 
pobranego materiału biologicznego uczestników 
projektu, wymagane jest, by Wnioskodawca/ 
partner zapewnił, iż  będzie współpracował podczas 
realizacji projektu z laboratorium/ laboratoriami 
posiadającymi uprawnienia do wykonywania testów 
Elisa IgM i IgG oraz Western blot IgM i IgG . 
Pozwoli to na zagwarantowanie najwyższej jakości 
uzyskanych wyników badań.  
Kryterium weryfikowane na podstawie zapisu 
wniosku, w którym należy zawrzeć stosowną 
informację 
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. 

TAK/NIE 
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Na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie 
na podstawie dostarczonego załącznika w postaci 
kopii umowy potwierdzającej, iż 
Wnioskodawca/Partner lub podmiot, z którym 
współpracują jest laboratorium  posiadającym 
uprawnienia do wykonywania testów Elisa IgM i IgG 
oraz Western blot IgM i IgG w zakresie analizy 
laboratoryjnej materiałów biologicznych pobranych 
od uczestników projektu. 

9.  
Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 36 
miesięcy. 

Okres realizacji projektu nieprzekraczający 36 
miesięcy zapewni efektywniejszą realizację działań  
projektowych zgodnych z Programem Polityki 
Zdrowotnej. 
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu 
mu wartości logicznych „tak” albo „nie”. 
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi w oparciu 
o zapisy treści wniosku na etapie oceny 
merytorycznej. 

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

TAK/NIE 

 katalog kryteriów merytorycznych specyficznych fakultatywnych otrzymuje brzmienie: 

Kryteria merytoryczne – SPECYFICZNE FAKULTATYWNE 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 
Ocena 

(Tak / Nie lub pkt.) 

1. 

Projekt przewiduje zorganizowanie 
dodatkowego spotkania edukacyjnego (ponad 
limit, który został określony w Programie 
Polityki Zdrowotnej w zakresie profilaktyki i 
wczesnego wykrywania zakaźnych chorób 
odkleszczowych). Dodatkowe spotkanie 
edukacyjne organizowane będzie dla 
mieszkańców miast średnich oraz miast 
średnich tracących funkcje społeczno – 

Powyższe kryterium wynika z „Wytycznych w 
zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 
zdrowia na lata 2014-2020”. 
Jednym z celów polityki rozwoju ukierunkowanej 
wobec wybranych miast średnich, 
marginalizowanych i tracących funkcje społeczno-
gospodarcze jest zwiększanie aktywności zawodowej 
ich mieszkańców.  

Kryterium punktowe. 
Spełnienie kryterium nie jest 
obowiązkowe. Punkty mają 
charakter premiowy a ich 
uzyskanie zwiększa ogólną liczbę 
punktów przyznanych projektowi, 
a tym samym może prowadzić do 
uplasowania projektu na 
wyższym miejscu na liście 

Punktacja za spełnienie 
kryterium: 

0/10 
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gospodarcze.  Dodatkowe spotkanie edukacyjne, da mieszkańcom 
możliwość pogłębienia wiedzy na temat profilaktyki i 
wczesnego wykrywania zakaźnych chorób 
odkleszczowych. 
Zintensyfikowanie działań edukacyjnych dla 
mieszkańców wspomnianych miast, może przyczynić 
się do ograniczenia rezygnowania z aktywności 
zawodowej z powodu zakaźnych chorób 
odkleszczowych.  
Lista miast średnich oraz lista miast średnich 
tracących funkcje społeczno – gospodarcze dla 
województwa warmińsko – mazurskiego jest zgodna 
z załącznikiem nr 1 oraz nr 2 do „Delimitacji miast 
średnich tracących funkcje społeczno – gospodarcze” 
opracowanej na potrzeby Strategii na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju.   
Miasta, w których należy zorganizować dodatkowe 
spotkanie edukacyjne:  

 w subregionie olsztyńskim: Bartoszyce, 
Kętrzyn, Lidzbark Warmiński, Mrągowo, 
Szczytno. 

 w subregionie elbląskim: Braniewo, 
Działdowo, Elbląg, Iława, Ostróda. 

 w subregionie ełckim: Ełk, Giżycko, Olecko, 
Pisz. 

W celu uzyskania dodatkowych punktów należy 
zorganizować po jednym dodatkowym spotkaniu we 
wszystkich wymienionych miastach dla danego 
subregionu.   
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi na etapie 
oceny merytorycznej w oparciu o deklaratywne 
zapisy treści wniosku i w okresie realizacji projektu. 
Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia 
wskazanej informacji we wniosku w sposób czytelny i 
nie budzący wątpliwości. 

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. 
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2. 

Projekt przewiduje partnerstwo pomiędzy 
podmiotem wykonującym działalność leczniczą, 
z co najmniej jedną organizacją pozarządową 
posiadającą co najmniej dwuletnie 
doświadczenie związane z upowszechnianiem 
edukacji prozdrowotnej w zakresie 
epidemiologii lub promocji udziału w badaniach 
przesiewowych/ w szczepieniach ochronnych. 

Współdziałanie partnerskie podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą z organizacją 
pozarządową posiadającą minimum 2-letnie  
doświadczenie w obszarze upowszechniania edukacji 
prozdrowotnej w zakresie epidemiologii lub promocji 
udziału w badaniach przesiewowych/ w 
szczepieniach ochronnych,  zagwarantuje 
zwiększenie świadomości mieszkańców 
województwa w zakresie wczesnego wykrywania i 
diagnozowania zakaźnych chorób odkleszczowych.   
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 oraz na etapie podpisywania umowy o 
dofinansowanie 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. 

Kryterium punktowe. 
Spełnienie kryterium nie jest 
obowiązkowe. Punkty mają 
charakter premiowy a ich 
uzyskanie zwiększa ogólną liczbę 
punktów przyznanych projektowi, 
a tym samym może prowadzić do 
uplasowania projektu na 
wyższym miejscu na 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: 

0/15 

3. 
Wniesienie wyższego wkładu własnego w 
projekcie niż minimalny procent wkładu 
własnego wymagany w Regulaminie konkursu. 

Wkład własny może być wnoszony w dowolnej 
formie wskazanej w Regulaminie konkursu.  
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi w oparciu o 
zapisy treści wniosku na etapie oceny merytorycznej. 
Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia 
wskazanej informacji we wniosku w sposób czytelny i 
nie budzący wątpliwości. 

Kryterium punktowe. 
Spełnienie kryterium nie jest 
obowiązkowe. Punkty mają 
charakter premiowy a ich 
uzyskanie zwiększa ogólną liczbę 
punktów przyznanych projektowi, 
a tym samym może prowadzić do 
uplasowania projektu na 
wyższym miejscu na liście 
rankingowej. Punkty za kryteria 

W przypadku wniesienia 
wkładu własnego w 

wysokości: 
6% - 7,99% - 10 pkt. 

8% - 14,99% - 15 pkt. 
15% - 20 pkt. 
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specyficzne są przyznawane 
wyłącznie w przypadku uzyskania 
minimum 60 punktów za kryteria 
merytoryczne. 

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

Realizacja projektu w godzinach popołudniowych, 
wieczornych oraz w soboty przyczyni się do 
zmniejszenia barier w dostępie do świadczeń opieki 
zdrowotnej  realizowanych w ramach Programu 
Polityki Zdrowotnej w zakresie profilaktyki i 
wczesnego wykrywania zakaźnych chorób 
odkleszczowych. 
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi w oparciu o 
zapisy treści wniosku na etapie oceny merytorycznej. 
Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia 
wskazanej informacji we wniosku w sposób czytelny i 
nie budzący wątpliwości. 

Kryterium punktowe. 
Spełnienie kryterium nie jest 
obowiązkowe. Punkty mają 
charakter premiowy a ich 
uzyskanie zwiększa ogólną liczbę 
punktów przyznanych projektowi, 
a tym samym może prowadzić do 
uplasowania projektu na 
wyższym miejscu na 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: 

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, 

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 

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

Punktacja za spełnienie 
kryterium jest 
następującą: 
1. Projekt jest 

komplementarny z 1 
projektem/działaniem –5 

pkt.; 
2. projekt jest 

komplementarny z 2 
projektami/działaniami –

10 pkt., 
3. projekt jest 
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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. 

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.   
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi w oparciu o 
zapisy treści wniosku na etapie oceny merytorycznej. 
Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia 
wskazanej informacji we wniosku w sposób czytelny i 
nie budzący wątpliwości. 

przypadku uzyskania minimum 60 
punktów za kryteria 
merytoryczne. 

komplementarny z 3 oraz 
więcej 

projektami/działaniami– 
15 pkt. 

b) aktualizuje się pkt. 3.7.5 – Działanie 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się (dla typu projektu: Opracowanie i/lub wdrożenie programów zdrowotnych 
z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej), 
 wymogi formalne o dotychczasowym 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 

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 
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otrzymują brzmienie: 

wersją elektroniczną a wersją papierową wniosku, 
uzupełnieniu podlega jedynie wersja papierowa wniosku. 
Ocena spełnienia wymogu polega na przypisaniu mu 
wartości logicznej „tak” albo „nie”. 

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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 usuwa się katalog kryteriów formalnych w brzmieniu: 

 
WARUNKI FORMALNE WYBORU PROJEKTÓW KONKURSOWYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 

NA LATA 2014-2020 
 Wezwanie do uzupełnienia lub poprawienia wniosku nastąpi zgodnie z art. 43 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 

Lp. Nazwa  warunku Definicja  warunku Opis  warunku 

1.  Kompletność wniosku i załączników 
Wniosek o dofinansowanie i załączniki są kompletne, spójne 
i sporządzone zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o 
dofinansowanie i regulaminem konkursu 

Warunek formalny zerojedynkowy. 
Ocena spełniania warunku polega na przypisaniu wartości 
logicznych „tak” lub „nie”. 

2. Forma złożenia wniosku i załączników 
Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami został 
złożony w formie określonej w regulaminie konkursu 

Warunek formalny zerojedynkowy. 
Ocena spełniania warunku polega na przypisaniu  wartości 
logicznych „tak” lub „nie”. 

3. Termin złożenia wniosku i załączników 
Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami został 
złożony w terminie określonym w regulaminie konkursu 

Warunek formalny zerojedynkowy. 
Ocena spełniania warunku polega na przypisaniu wartości 
logicznych „tak” lub „nie”. 

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. 
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2931Powyższa 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 

3032 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.). 

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 EUR2931 
wkładu publicznego3032 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 

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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 katalog kryteriów merytorycznych zerojedynkowych i punktowych otrzymuje brzmienie: 

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” 
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 
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2933 Powyższa 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 

30  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 merytorycznej. 

2.  

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 merytorycznej. 

3.  

Wydatki w projekcie o wartości 
nieprzekraczającej wyrażonej w PLN 
równowartości kwoty 100 000 EUR2933  
wkładu publicznego30  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 merytorycznej. 

4.  Zgodność wniosku z zapisami właściwej Osi W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność zapisów Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
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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.  

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” albo „do negocjacji” co 
oznacza, że projekt może być uzupełniany lub poprawiany w 
części dotyczącej spełniania kryterium w zakresie opisanym w 
stanowisku negocjacyjnym i określonym w Regulaminie 
konkursu. Uzupełnienie lub poprawa wniosku o 
dofinansowanie przez wnioskodawcę będzie możliwe na 
etapie negocjacji, o ile spełnione zostaną warunki określone 
w Regulaminie konkursu, umożliwiające skierowanie projektu 
do tego etapu oceny. 

dofinansowania. Projekty niespełniające 
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie 
oceny merytorycznej. 

 

5.  
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 logicznych „tak” albo „nie” albo „do negocjacji” co 
oznacza, że projekt może być uzupełniany lub poprawiany w 
części dotyczącej spełniania kryterium w zakresie opisanym w 
stanowisku negocjacyjnym i określonym w Regulaminie 
konkursu. Uzupełnienie lub poprawa wniosku o 
dofinansowanie przez wnioskodawcę będzie możliwe na 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty niespełniające 
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie 
oceny merytorycznej. 
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etapie negocjacji, o ile spełnione zostaną warunki określone 
w Regulaminie konkursu, umożliwiające skierowanie projektu 
do tego etapu oceny. 

6.  
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” albo „do negocjacji” co 
oznacza, że projekt może być uzupełniany lub poprawiany w 
części dotyczącej spełniania kryterium w zakresie opisanym w 
stanowisku negocjacyjnym i określonym w Regulaminie 
konkursu. Uzupełnienie lub poprawa wniosku o 
dofinansowanie przez wnioskodawcę będzie możliwe na 
etapie negocjacji, o ile spełnione zostaną warunki określone 
w Regulaminie konkursu, umożliwiające skierowanie projektu 
do tego etapu oceny. 

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

 

7.  
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 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty niespełniające 
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie 
oceny merytorycznej. 
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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” albo „do negocjacji” co 
oznacza, że projekt może być uzupełniany lub poprawiany w 
części dotyczącej spełniania kryterium w zakresie opisanym w 
stanowisku negocjacyjnym i określonym w Regulaminie 
konkursu. Uzupełnienie lub poprawa wniosku o 
dofinansowanie przez wnioskodawcę będzie możliwe na 
etapie negocjacji, o ile spełnione zostaną warunki określone 
w Regulaminie konkursu, umożliwiające skierowanie projektu 
do tego etapu oceny 

8.  

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” albo „do negocjacji” co 
oznacza, że projekt może być uzupełniany lub poprawiany w 
części dotyczącej spełniania kryterium w zakresie opisanym w 
stanowisku negocjacyjnym i określonym w Regulaminie 
konkursu. Uzupełnienie lub poprawa wniosku o 
dofinansowanie przez wnioskodawcę będzie możliwe na 
etapie negocjacji, o ile spełnione zostaną warunki określone 
w Regulaminie konkursu, umożliwiające skierowanie projektu 
do tego etapu oceny. 

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

 

9.  
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 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty niespełniające 
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie 
oceny merytorycznej. 
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wartości logicznych „tak” albo „nie” albo „nie dotyczy” albo 
„do negocjacji” co oznacza, że projekt może być uzupełniany 
lub poprawiany w części dotyczącej spełniania kryterium w 
zakresie opisanym w stanowisku negocjacyjnym i określonym 
w Regulaminie konkursu. Uzupełnienie lub poprawa wniosku 
o dofinansowanie przez wnioskodawcę będzie możliwe na 
etapie negocjacji, o ile spełnione zostaną warunki określone 
w Regulaminie konkursu, umożliwiające skierowanie projektu 
do tego etapu oceny. 

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.   
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić wniosek o 
dofinansowanie w części dotyczącej spełnienia kryterium w 
zakresie opisanym w stanowisku negocjacyjnym i określonym 
w Regulaminie konkursu.  Uzupełnienie lub poprawa wniosku 
o dofinansowanie przez wnioskodawcę będzie możliwe na 
etapie negocjacji, o ile spełnione zostaną warunki określone 
w Regulaminie konkursu, umożliwiające skierowanie projektu 
do tego etapu 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. 
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. 
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić wniosek o 
dofinansowanie w części dotyczącej spełnienia kryterium w 
zakresie opisanym w stanowisku negocjacyjnym i określonym 
w Regulaminie konkursu.  Uzupełnienie lub poprawa wniosku 
o dofinansowanie przez wnioskodawcę będzie możliwe na 
etapie negocjacji, o ile spełnione zostaną warunki określone 
w Regulaminie konkursu, umożliwiające skierowanie projektu 
do tego etapu oceny. 
IZ dopuszcza możliwość zmiany treści wniosku o 
dofinansowanie w zakresie branym pod uwagę przy ocenienie 
spełniania kryterium, w sytuacji wystąpienia zdarzeń 
niedających się przewidzieć na moment składania wniosku o 
dofinansowanie. Każdy przypadek dokonania ww. zmian 
będzie rozpatrywany indywidualnie przez IZ w kontekście 
zachowania spełniania kryterium. 

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.. 
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 

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 
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zminimalizować skutki wystąpienia ryzyka. 
Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów w 
zakresie zgodnym z kartą oceny, stanowiącą załącznik do 
Regulaminu konkursu.    
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić wniosek o 
dofinansowanie w części dotyczącej spełnienia kryterium w 
zakresie opisanym w stanowisku negocjacyjnym i określonym 
w Regulaminie konkursu.  Uzupełnienie lub poprawa wniosku 
o dofinansowanie przez wnioskodawcę będzie możliwe na 
etapie negocjacji, o ile spełnione zostaną warunki określone 
w Regulaminie konkursu, umożliwiające skierowanie projektu 
do tego etapu oceny. 

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są 
odrzucane na etapie oceny 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.    
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić wniosek o 
dofinansowanie w części dotyczącej spełnienia kryterium w 
zakresie opisanym w stanowisku negocjacyjnym i określonym 
w Regulaminie konkursu.  Uzupełnienie lub poprawa wniosku 
o dofinansowanie przez wnioskodawcę będzie możliwe na 
etapie negocjacji, o ile spełnione zostaną warunki określone 

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. 
Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych 
składowych kryterium zawarte będą w Karcie oceny 
stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu. 
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w Regulaminie konkursu, umożliwiające skierowanie projektu 
do tego etapu oceny. 
IZ dopuszcza możliwość zmiany treści wniosku o 
dofinansowanie w zakresie branym pod uwagę przy ocenienie 
spełniania kryterium, w sytuacji wystąpienia zdarzeń 
niedających się przewidzieć na moment składania wniosku o 
dofinansowanie. Każdy przypadek dokonania ww. zmian 
będzie rozpatrywany indywidualnie przez IZ w kontekście 
zachowania spełniania kryterium. 

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.    
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić wniosek o 
dofinansowanie w części dotyczącej spełnienia kryterium w 
zakresie opisanym w stanowisku negocjacyjnym i określonym 
w Regulaminie konkursu.  Uzupełnienie lub poprawa wniosku 
o dofinansowanie przez wnioskodawcę będzie możliwe na 
etapie negocjacji, o ile spełnione zostaną warunki określone 
w Regulaminie konkursu, umożliwiające skierowanie projektu 
do tego etapu oceny. 
IZ dopuszcza możliwość zmiany treści wniosku o 
dofinansowanie w zakresie branym pod uwagę przy ocenienie 
spełniania kryterium, w sytuacji wystąpienia zdarzeń 
niedających się przewidzieć na moment składania wniosku o 
dofinansowanie. Każdy przypadek dokonania ww. zmian 
będzie rozpatrywany indywidualnie przez IZ w kontekście 

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

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.    
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić wniosek o 
dofinansowanie w części dotyczącej spełnienia kryterium w 
zakresie opisanym w stanowisku negocjacyjnym i określonym 
w Regulaminie konkursu.  Uzupełnienie lub poprawa wniosku 
o dofinansowanie przez wnioskodawcę będzie możliwe na 
etapie negocjacji, o ile spełnione zostaną warunki określone 
w Regulaminie konkursu, umożliwiające skierowanie projektu 
do tego etapu 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. 
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, 
• poziom i prawidłowość cross-financingu,  
• poziom i prawidłowość środków trwałych, 
• poziom i prawidłowość wkładu własnego,  
• poziom kosztów pośrednich. 
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  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. 
Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych 
składowych kryterium zawarte będą w Karcie oceny 
stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu. 
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 katalog kryteriów merytorycznych specyficznych obligatoryjnych otrzymuje brzmienie: 

Kryteria merytoryczne – SPECYFICZNE OBLIGATORYJNE 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 
Ocena 

(Tak / Nie lub pkt.) 

1.  

Projektodawca składa wniosek o 
dofinasowanie projektu obejmujący 
wyłącznie obszar subregionu olsztyńskiego 
województwa warmińsko-mazurskiego. 

Aby zapewnić  skutecznie i równomiernie wsparcie 
w ramach wdrażania  Programu Polityki Zdrowotnej 
w zakresie rehabilitacji medycznej schorzeń 
kręgosłupa oraz narządów ruchu obszar interwencji 
podzielono na poszczególne subregiony 
województwa warmińsko-mazurskiego. 
Skoncentrowanie przez Wnioskodawcę działań 
projektowych na obszarze jednego subregionu 
pozwoli na skuteczną realizację założeń Programu 
Polityki Zdrowotnej. Zapewni właściwą organizację 
działań profilaktyczno-edukacyjnych. 

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

TAK/NIE/NIE DOTYCZY 

Regulaminu konkursu.    
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić wniosek o 
dofinansowanie w części dotyczącej spełnienia kryterium w 
zakresie opisanym w stanowisku negocjacyjnym i określonym 
w Regulaminie konkursu.  Uzupełnienie lub poprawa wniosku 
o dofinansowanie przez wnioskodawcę będzie możliwe na 
etapie negocjacji, o ile spełnione zostaną warunki określone 
w Regulaminie konkursu, umożliwiające skierowanie projektu 
do tego etapu oceny. 
IZ dopuszcza możliwość zmiany treści wniosku o 
dofinansowanie w zakresie branym pod uwagę przy ocenienie 
spełniania kryterium, w sytuacji wystąpienia zdarzeń 
niedających się przewidzieć na moment składania wniosku o 
dofinansowanie. Każdy przypadek dokonania ww. zmian 
będzie rozpatrywany indywidualnie przez IZ w kontekście 
zachowania spełniania kryterium. 
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W skład subregionu olsztyńskiego wchodzą 
następujące powiaty: 
powiat grodzki Olsztyn, powiat  bartoszycki, powiat 
kętrzyński, powiat lidzbarski, powiat mrągowski, 
powiat nidzicki, powiat olsztyński, powiat 
szczycieński. 
W  ramach  projektu realizowanego na obszarze 
subregionu olsztyńskiego wsparciem objęte zostaną 
wszystkie  gminy wchodzące w jego skład.  
Objęcie wsparciem mieszkańców wszystkich gmin z 
terenu subregionu olsztyńskiego  zapewni 
podniesienie poziomu wiedzy na temat profilaktyki 
schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu. Do realizacji 
programu na obszarze subregionu olsztyńskiego 
wybrany zostanie jeden projekt.  
Na potrzeby organizacji konkursu zastosowano 
następujący podział alokacji w zakresie badań 
diagnostycznych oraz działań edukacyjnych: 

- na działania edukacyjne 1,58 % całkowitej 
alokacji Programu Polityki Zdrowotnej 

- na badania diagnostyczne 41,19 % całkowitej 
alokacji Programu Polityki Zdrowotnej. 
Z uwagi na możliwość zmiany kursu EURO 
ostateczna kwota alokacji dla subregionu 
olsztyńskiego zostanie wskazana w Regulaminie 
konkursu.  
Właściwa dla subregionu olsztyńskiego wartość 
wskaźnika dotyczącego liczby wykonanych badań w 
projekcie zostanie wskazana w Regulaminie 
konkursu 
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu 
mu wartości logicznych „tak”, „nie” albo 
stwierdzeniu, że kryterium „nie dotyczy” danego 
projektu. 
 Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi w oparciu 
o zapisy treści wniosku na etapie oceny 
merytorycznej. 



44 
 

2.  

Projektodawca składa wniosek o 
dofinansowanie projektu obejmujący 
wyłącznie obszar subregion elbląski 
województwa warmińsko-mazurskiego. 

Aby zapewnić  skutecznie i równomiernie wsparcie 
w ramach wdrażania  Programu Polityki Zdrowotnej 
w zakresie rehabilitacji medycznej schorzeń 
kręgosłupa oraz narządów ruchu obszar interwencji 
podzielono na poszczególne subregiony 
województwa warmińsko-mazurskiego. 
Skoncentrowanie przez Wnioskodawcę działań 
projektowych na obszarze jednego subregionu 
pozwoli na skuteczną realizację założeń Programu 
Polityki Zdrowotnej. Zapewni właściwą organizację 
działań profilaktyczno-edukacyjnych. 
W skład subregionu elbląskiego wchodzą 
następujące powiaty: 
powiat grodzki Elbląg, powiat braniewski, powiat 
działdowski, powiat elbląski, powiat iławski, powiat 
nowomiejski, powiat ostródzki, 
W  ramach  projektu realizowanego na obszarze 
subregionu elbląskiego wsparciem objęte zostaną 
wszystkie  gminy wchodzące w jego skład. 
Objęcie wsparciem mieszkańców wszystkich gmin z 
terenu  subregionu elbląskiego zapewni 
podniesienie poziomu wiedzy na temat profilaktyki 
schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu. 
Do realizacji programu na obszarze subregionu 
elbląskiego wybrany zostanie jeden projekt.  
Na potrzeby organizacji konkursu zastosowano 
następujący podział alokacji w zakresie badań 
diagnostycznych oraz działań edukacyjnych: 
- na działania edukacyjne 1,48 % całkowitej alokacji 
Programu Polityki Zdrowotnej 
- na badania diagnostyczne 35,51 % całkowitej 
alokacji Programu Polityki Zdrowotnej 
Z uwagi na możliwość zmiany kursu EURO 
ostateczna kwota alokacji dla subregionu 
elbląskiego zostanie wskazana w Regulaminie 
konkursu.  
Właściwa dla subregionu elbląskiego  wartość 

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

TAK/NIE/NIE DOTYCZY 
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wskaźnika dotyczącego liczby wykonanych badań w 
projekcie zostanie wskazana w Regulaminie 
konkursu.   
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu 
mu wartości logicznych „tak”, „nie” albo 
stwierdzeniu, że kryterium „nie dotyczy” danego 
projektu. 
 Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi w oparciu 
o zapisy treści wniosku na etapie oceny 
merytorycznej. 

3.  

Projektodawca składa wniosek o 
dofinansowanie projektu obejmujący 
wyłącznie obszar subregionu ełckiego 
województwa warmińsko-mazurskiego. 

Aby zapewnić  skutecznie i równomiernie wsparcie 
w ramach wdrażania  Programu Polityki Zdrowotnej 
w zakresie rehabilitacji medycznej schorzeń 
kręgosłupa oraz narządów ruchu obszar interwencji 
podzielono na poszczególne subregiony 
województwa warmińsko-mazurskiego. 
Skoncentrowanie przez Wnioskodawcę działań 
projektowych na obszarze jednego subregionu 
pozwoli na skuteczną realizację założeń Programu 
Polityki Zdrowotnej. Zapewni właściwą organizację 
działań profilaktyczno-edukacyjnych. 
W skład subregionu ełckiego wchodzą następujące 
powiaty: 
powiat ełcki, powiat giżycki, powiat gołdapski, 
powiat olecki, powiat piski, powiat węgorzewski. 
W  ramach  projektu realizowanego na obszarze 
subregionu ełckiego wsparciem objęte zostaną 
wszystkie  gminy wchodzące w jego skład. 
Objęcie wsparciem mieszkańców wszystkich gmin z 
terenu subregionu ełckiego zapewni podniesienie 
poziomu wiedzy na temat profilaktyki schorzeń 
kręgosłupa i narządów ruchu. 
Do realizacji programu na obszarze subregionu 
ełckiego do realizacji zostanie jeden projekt.  
Na potrzeby organizacji konkursu zastosowano 
następujący podział alokacji w zakresie badań 
diagnostycznych oraz działań edukacyjnych: 

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

TAK/NIE/NIE DOTYCZY 
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- na działania edukacyjne 0,82 % całkowitej alokacji 
Programu Polityki Zdrowotnej 
- na badania diagnostyczne 19,42 % całkowitej 
alokacji Programu Polityki Zdrowotnej. 
Z uwagi na możliwość zmiany kursu EURO 
ostateczna kwota alokacji dla danego subregionu 
ełckiego zostanie wskazana w Regulaminie 
konkursu.  
Właściwa dla subregionu ełckiego wartość 
wskaźnika dotyczącego liczby wykonanych badań w 
projekcie zostanie wskazana w Regulaminie 
konkursu.   
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu 
mu wartości logicznych „tak”, „nie” albo 
stwierdzeniu, że kryterium „nie dotyczy” danego 
projektu. 
 Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi w oparciu 
o zapisy treści wniosku na etapie oceny 
merytorycznej. 

4.  

Wnioskodawca zapewnia, iż działania 
merytoryczne realizowane w projekcie są 
zgodne z Programem Polityki Zdrowotnej 
w zakresie rehabilitacji medycznej 
schorzeń kręgosłupa oraz narządów 
ruchu. 

Działania merytoryczne realizowane w projekcie są 
zgodne z Programem Polityki Zdrowotnej, który 
uzyskał pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii 
Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) lub spełnił 
wszystkie warunki wskazane w warunkowej opinii 
AOTMiT.  
Program Polityki Zdrowotnej stanowi załącznik do 
Regulaminu konkursu. 
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu 
mu wartości logicznych „tak” albo „nie”. 
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi na etapie 
oceny merytorycznej w oparciu o deklaratywne 
zapisy treści wniosku i w okresie realizacji projektu. 
Na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie 
na podstawie dostarczonego załącznika w postaci 
oświadczenia. Oświadczenie ma zagwarantować, iż 
projekt będzie realizowany zgodnie z aktualnymi 
wymogami dotyczącymi realizacji Programu Polityki 

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

TAK/NIE 
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Zdrowotnej w zakresie rehabilitacji medycznej 
schorzeń kręgosłupa oraz narządów ruchu (w 
szczególności odnoszącymi się do standardów 
wykonywanych świadczeń opieki zdrowotnej, 
personelu oraz zaplecza technicznego, w jakie 
powinien być wyposażony realizator tego 
Programu). 
Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia 
wskazanej informacji we wniosku w sposób czytelny 
i nie budzący wątpliwości. 

5.  

Grupę docelową w projekcie stanowią: 
-  w zakresie edukacji prozdrowotnej, 
osoby w wieku aktywności zawodowej, tj. 
kobiety w wieku 18-59 lat oraz mężczyźni 
w wieku 18-64 lat, 
-  w zakresie badań diagnostycznych tj. 
kobiety w wieku 50-59 lat oraz mężczyźni 
w wieku 50-64 lat. 

Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 
zakłada, że grupą docelową programu, w zakresie 
realizacji Działania 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie 
się, są aktywni zawodowo mieszkańcy 
województwa warmińsko-mazurskiego (ze 
szczególnym uwzględnieniem osób powyżej 50. 
roku życia). 
Zgodnie z założeniami konkursu, grupę docelową 
projektu stanowią mieszkańcy subregionów na 
obszarze, którego realizowany jest projekt. 
Ponadto zapisy Programu Polityki Zdrowotnej w 
zakresie rehabilitacji medycznej schorzeń 
kręgosłupa oraz narządów ruchu wskazują, iż grupą 
docelową w projekcie stanowią: 
- w zakresie edukacji prozdrowotnej, osoby w wieku 
aktywności zawodowej, tj. kobiety w wieku 18-59 
lat oraz mężczyźni w wieku 18-64 lat; 
- w zakresie badań diagnostycznych tj. kobiety w 
wieku 50-59 lat oraz mężczyźni w wieku 50-64 lat. 
Wskazany wybór grupy docelowej przyczyni się 
m.in. do zwiększenia świadomości mieszkańców 
województwa warmińsko-mazurskiego  w zakresie 
zahamowania, ograniczenia lub eliminacji skutków 
procesów chorobowych dotyczących układu kostno-
stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej u osób 
cierpiących na schorzenia kręgosłupa lub narządów 

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

TAK/NIE 
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ruchu, co przełoży się na poprawę jakości życia 
tychże osób. 
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu 
mu wartości logicznych „tak” albo „nie”. 
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi w oparciu 
o zapisy treści wniosku na etapie oceny 
merytorycznej. 

6.  

Wnioskodawca lub co najmniej jeden z 
partnerów w projekcie posiada minimum 
36 miesięczne doświadczenie w zakresie 
realizacji działań wskazanych w Programie 
Polityki Zdrowotnej w zakresie 
rehabilitacji medycznej schorzeń 
kręgosłupa oraz narządów ruchu na 
obszarze województwa warmińsko-
mazurskiego. 

Posiadanie przez wnioskodawcę lub co najmniej 
jednego z partnerów minimum 36 miesięcznego 
doświadczenia w realizacji działań wskazanych w 
Programie Polityki Zdrowotnej w zakresie 
rehabilitacji medycznej schorzeń kręgosłupa oraz 
narządów ruchu na obszarze województwa 
warmińsko-mazurskiego  zagwarantuje efektywne, 
celowe i gospodarne wykorzystanie środków 
przeznaczonych na wdrażanie Programu.   
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”. 
Kryterium weryfikowane na podstawie zapisu 
wniosku, w którym należy zawrzeć stosowną 
informację.  
Na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie 
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. 

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

TAK/NIE 
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7.  

Wnioskodawca/Partner posiada lub 
zapewnia udział podmiotu leczniczego z 
terenu województwa warmińsko-
mazurskiego posiadającego uprawnienia 
do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej 
w zakresie wskazanym w Programie 
Polityki Zdrowotnej w zakresie 
rehabilitacji medycznej schorzeń 
kręgosłupa oraz narządów ruchu, w 
szczególności z obszaru rehabilitacji 
medycznej. 

Wnioskodawca/Partner posiada uprawnienia do 
realizacji świadczeń opieki zdrowotnej na mocy 
obowiązującego prawa, a w przypadku braku takich 
uprawnień ma obowiązek zapewnienia udziału w 
działaniach projektowych podmiotu leczniczego z 
terenu województwa warmińsko-mazurskiego, 
który posiada uprawnienia do realizacji świadczeń 
opieki zdrowotnej na mocy obowiązującego prawa 
w zakresie wskazanym w Programie Polityki 
Zdrowotnej w zakresie rehabilitacji medycznej 
schorzeń kręgosłupa oraz narządów ruchu, w 
szczególności z obszaru rehabilitacji medycznej. Za 
podmiot posiadający uprawnienia do realizacji 
świadczeń opieki zdrowotnej na mocy 
obowiązującego prawa uznaje się ten, który posiada 
wpis do Rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą.  
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu 
mu wartości logicznych „tak” albo „nie”. 
Kryterium weryfikowane na podstawie zapisu 
wniosku, w którym należy zawrzeć stosowną 
informację. 
Na etapie podpisywania umowy o dofinasowanie na 
podstawie dostarczonego załącznika w postaci 
wpisu do Rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą (w przypadku gdy 
Wnioskodawca/ Partner jest podmiotem leczniczym 
wykonującym świadczenia opieki zdrowotnej z 
zakresu Programu Polityki Zdrowotnej w zakresie 
rehabilitacji medycznej schorzeń kręgosłupa oraz 
narządów ruchu).  
W innym przypadku Wnioskodawca/Partner 
zobowiązany jest do załączenia oświadczenia 
potwierdzającego zapewnienie udziału podmiotu 
leczniczego posiadającego uprawnienia do realizacji 
świadczeń opieki zdrowotnej na mocy 
obowiązującego prawa z zakresu Programu Polityki 

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

TAK/NIE 
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Zdrowotnej w zakresie rehabilitacji medycznej 
schorzeń kręgosłupa oraz narządów ruchu. 
Wnioskodawca/ Partner ma obowiązek przedstawić 
IZ RPO WiM 2014-2020 dokumenty potwierdzające 
wybór podmiotów leczniczych wykonujących 
świadczenia w ramach projektu (w tym listę 
podmiotów leczniczych, ich wypisy z Rejestru 
podmiotów wykonujących działalność leczniczą) 
przed rozpoczęciem realizacji świadczeń opieki 
zdrowotnej w ramach projektu. 

8.  
Maksymalny okres realizacji projektu 
wynosi 36 miesięcy. 

Okres realizacji projektu nieprzekraczający 36 
miesięcy zapewni efektywniejszą realizację działań  
projektowych zgodnych z Programem Polityki 
Zdrowotnej. 
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu 
mu wartości logicznych „tak” albo „nie”. 
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi w oparciu 
o zapisy treści wniosku na etapie oceny 
merytorycznej. 

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

TAK/NIE 

 katalog kryteriów merytorycznych specyficznych fakultatywnych otrzymuje brzmienie: 

Kryteria merytoryczne – SPECYFICZNE FAKULTATYWNE 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 
Ocena 

(Tak / Nie lub pkt.) 

1.  

Projekt przewiduje zorganizowanie 
dodatkowego spotkania edukacyjnego, 
(ponad limit, który został określony w 
Programie Polityki Zdrowotnej w zakresie 
rehabilitacji medycznej schorzeń 
kręgosłupa oraz narządów ruchu). 
Dodatkowe spotkanie edukacyjne 
organizowane będzie dla mieszkańców 

Powyższe kryterium wynika z „Wytycznych w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-
2020”. 
Jednym z celów polityki rozwoju ukierunkowanej wobec 
wybranych miast średnich, marginalizowanych i tracących 
funkcje społeczno-gospodarcze jest zwiększanie 
aktywności zawodowej ich mieszkańców. 

Kryterium punktowe. 
Spełnienie kryterium nie jest 
obowiązkowe. Punkty mają 
charakter premiowy a ich 
uzyskanie zwiększa ogólną liczbę 
punktów przyznanych projektowi 
a tym samym może prowadzić do 
uplasowania projektu na 

Punktacja za spełnienie 
kryterium jest 

następująca: 0/10 
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miast średnich oraz miast średnich 
tracących funkcje społeczno-gospodarcze. 

Dodatkowe spotkanie edukacyjne, daje mieszkańcom 
możliwość pogłębienia wiedzy w zakresie rehabilitacji 
medycznej  schorzeń kręgosłupa oraz narządów ruchu. 
Zintensyfikowanie działań edukacyjnych dla mieszkańców 
wspomnianych miast, może przyczynić się do ograniczenia 
rezygnowania z aktywności zawodowej z powodu 
schorzeń kręgosłupa oraz narządów ruchu. 
Lista miast średnich oraz lista miast średnich tracących 
funkcje społeczno – gospodarcze dla województwa 
warmińsko – mazurskiego jest zgodna z załącznikiem nr 1 
oraz nr 2 do „Delimitacji miast średnich tracących funkcje 
społeczno – gospodarcze” opracowanej na potrzeby 
Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.   
Miasta w których należy zorganizować dodatkowe 
spotkanie edukacyjne: 
•    w subregionie olsztyńskim: Bartoszyce, Kętrzyn, 
Lidzbark Warmiński, Mrągowo, Szczytno. 
•    w subregionie elbląskim: Braniewo, Działdowo, Elbląg, 
Iława, Ostróda. 
•    w subregionie ełckim: Ełk, Giżycko, Olecko, Pisz. 
W celu uzyskania dodatkowych punktów należy 
zorganizować po jednym dodatkowym spotkaniu we 
wszystkich wymienionych miastach dla danego 
subregionu.   
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi na etapie oceny 
merytorycznej w oparciu o deklaratywne zapisy treści 
wniosku i w okresie realizacji projektu. 
Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia 
wskazanej informacji we wniosku w sposób czytelny i nie 
budzący wątpliwości. 

wyższym miejscu na 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 przewiduje partnerstwo pomiędzy 
podmiotem wykonującym działalność 
leczniczą z co najmniej jedną organizacją 
pozarządową, posiadającą minimum 2-
letnie doświadczenie dotyczące 
działalności na rzecz pacjentów/ osób 
niepełnosprawnych cierpiących na 

Współdziałanie partnerskie podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą z organizacją pozarządową, 
posiadającą minimum 2-letnie  dotyczące działalności na 
rzecz pacjentów/ osób niepełnosprawnych cierpiących na 
schorzenia kręgosłupa oraz narządów ruchu, w tym w 
obszarze edukacji prozdrowotnej, zagwarantuje 
upowszechnienie projektu oraz zwiększy świadomość 

Kryterium punktowe. 
Spełnienie kryterium nie jest 
obowiązkowe. Punkty mają 
charakter premiowy a ich 
uzyskanie zwiększa ogólną liczbę 
punktów przyznanych projektowi 
a tym samym może prowadzić do 

Punktacja za spełnienie 
kryterium jest 

następująca: 0/15 
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schorzenia kręgosłupa oraz narządów 
ruchu, w tym w obszarze edukacji 
prozdrowotnej. 

społeczeństwa województwa warmińsko-mazurskiego o 
korzystnym wpływie na poprawę sprawności mieszkańców 
i zapobieganie ograniczeniom zdrowotnym, społecznym 
oraz ekonomicznym w przyszłości. 
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 oraz na 
etapie podpisywania umowy o dofinansowanie 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. 
Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia 
wskazanej informacji we wniosku w sposób czytelny i nie 
budzący wątpliwości. 

uplasowania projektu na 
wyższym miejscu na 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 

3.  
Projekt zakłada realizację działań w 
godzinach popołudniowych, wieczornych 
oraz w soboty. 

Realizacja projektu w godzinach popołudniowych, 
wieczornych oraz w soboty przyczyni się do zmniejszenia 
barier w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej  
realizowanych w ramach Programu Polityki Zdrowotnej w 
zakresie rehabilitacji medycznej schorzeń kręgosłupa oraz 
narządów ruchu.  
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi w oparciu o 
zapisy treści wniosku na etapie oceny merytorycznej. 
Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia 
wskazanej informacji we wniosku w sposób czytelny i nie 
budzący wątpliwości. 

Kryterium punktowe. 
Spełnienie kryterium nie jest 
obowiązkowe. Punkty mają 
charakter premiowy a ich 
uzyskanie zwiększa ogólną liczbę 
punktów przyznanych projektowi, 
a tym samym może prowadzić do 
uplasowania projektu na 
wyższym miejscu na 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: 0/10 
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4.  

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 ubóstwem 
i wszelką dyskryminacją),  lub 
- Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego lub 
- środków krajowych. 
Powyższe działania zrealizowane bądź 
realizowane są na terenie województwa 
warmińsko-mazurskiego. 

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.   
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi w oparciu o 
zapisy treści wniosku na etapie oceny merytorycznej. 
Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia 
wskazanej informacji we wniosku w sposób czytelny i nie 
budzący wątpliwości. 

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

Punktacja za spełnienie 
kryterium jest 
następującą: 
1. Projekt jest 

komplementarny z 1 
projektem/działaniem –

5 pkt.; 
2. projekt jest 

komplementarny z 2 
projektami/działaniami 

–10 pkt., 
3. projekt jest 

komplementarny z 3 
oraz więcej 

projektami/działaniami– 
15 pkt 

5.  

Wniesienie wyższego wkładu własnego w 
projekcie niż minimalny procent wkładu 
własnego wymagany w Regulaminie 
konkursu. 

Wkład własny może być wnoszony w dowolnej formie 
wskazanej w Regulaminie konkursu.  
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi w oparciu o 
zapisy treści wniosku na etapie oceny merytorycznej. 
Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia 
wskazanej informacji we wniosku w sposób czytelny i nie 
budzący wątpliwości. 
Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia 
wskazanej informacji we wniosku w sposób czytelny i nie 
budzący wątpliwości. 

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

W przypadku wniesienia 
wkładu własnego w 

wysokości: 
6% - 7,99% - 5 pkt. 

8% - 14,99% - 10 pkt. 
15% - 15 pkt. 
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6.  

Realizacja projektu odbywa się na 
poziomie podstawowej opieki zdrowotnej 
lub w partnerstwie, z co najmniej jedną 
placówką POZ. 

Realizacja projektu  na poziomie podstawowej opieki 
zdrowotnej oznacza, iż wnioskodawcą bądź partnerem 
musi być podmiot leczniczy posiadający kontrakt z 
Płatnikiem na realizację świadczeń opieki zdrowotnej z 
zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, co zapewni 
prawidłową realizację projektu. 
Ponadto współpraca z ww. placówkami ułatwi rekrutację 
uczestników projektu. Wdrażanie programu z udziałem 
POZ umożliwi każdej osobie bezpośredni dostęp do 
informacji o projekcie i działaniach w nim 
podejmowanych.  
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi w oparciu o 
zapisy treści wniosku na etapie oceny merytorycznej. 
Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia 
wskazanej informacji we wniosku w sposób czytelny i nie 
budzący wątpliwości. 
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 świadczeń opieki 
zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej(ze 
wskazaniem zakresu świadczeń opieki zdrowotnej 
wynikających z realizacji kontraktu podpisanego z 
Płatnikiem). 

Kryterium punktowe 
Spełnienie kryterium nie jest 
obowiązkowe. Punkty mają 
charakter premiowy a ich 
uzyskanie zwiększa ogólną liczbę 
punktów przyznanych projektowi 
a tym samym może prowadzić do 
uplasowania projektu na 
wyższym miejscu na liście 
rankingowej. Punkty za kryteria 
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: 0/15 

 

4) W całym dokumencie zastępuje się nazwę „Rejestr Usług Rozwojowych” na „Baza Usług Rozwojowych” 
5) W całym dokumencie w odniesieniu do wytycznych zastępuje się słowo „horyzontalnych“ na „krajowych“. 

 

 
 

 


