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WYKAZ ZMIAN 

W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWEJ REGIONALNY RYNEK PRACY 

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

 

  

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. z późń. zm., wprowadza się następującą zmianę: 

1. Ogólny opis RPO WiM 2014-2020 oraz głównych warunków realizacji: 

a) pkt. 1. Status dokumentu – po zdaniu: „RPO WiM 2014-2020 został zaakceptowany przez Komisję Europejską decyzją nr C(2015) 904 z dnia 12 lutego 2015 r.
1  a następnie 24 marca 2015 r. przyjęty przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego2” dodaje się zdanie: „Dokument został zmieniony w marcu 2018 r.” oraz 
przypis nr 3: „Decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej C(2018) 1460 z dnia 07.03.2018 r. zmieniającą Decyzję wykonawczą C(2015) 904 z dnia 12.02.2015 r. 
zatwierdzającą niektóre elementy programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020” do wsparcia 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu 
warmińsko-mazurskiego w Polsce oraz zatwierdzająca niektóre elementy umowy partnerstwa z Polską. Uchwała nr 14/278/18/V Zarządu Województwa Warmińsko-
Mazurskiego z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia zmian do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-
2020.”. Dotychczasowe przypisy nr 3-30 otrzymują numerację 4-31, 

b) pkt. 4. Ogólne informacje dotyczące sposobu finansowania, metody obliczania wkładu Funduszy  – wykres kołowy otrzymuje brzmienie: 

                                                 
1 Decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej nr C(2015) 904 z dnia 12.02.2015 r. przyjmująca niektóre elementy programu operacyjnego "Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-
Mazurskiego na lata 2014-2020" do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu warmińsko mazurskiego w Polsce. 

2 Uchwała nr 16/150/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-
Mazurskiego na lata 2014-2020. 
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2. Rozdział II. Opis poszczególnych działań/poddziałań osi priorytetowej Regionalny rynek pracy RPO WiM 2014-2020: 

a) pkt. 2 Cele szczegółowe osi priorytetowej i krótki opis –  otrzymuje brzmienie: 

Oś Priorytetowa 10 – Regionalny rynek pracy realizuje założenia Umowy Partnerstwa, która zakłada bardziej efektywne wykorzystanie zasobów rynku pracy. Celem 
interwencji w ramach tej osi jest wzrost poziomu zatrudnienia poprzez aktywizację głównie osób bezrobotnych i biernych zawodowo, zwłaszcza tych które znajdują się w 
najtrudniejszej sytuacji na regionalnym rynku pracy. Wsparcie w obszarze rynku pracy przewiduje aktywizację zawodową i powrót na rynek pracy osób bezrobotnych, 
z wykorzystaniem instrumentów służących podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, jak również umiejętności poruszania się po rynku pracy. Działaniem aktywizującym osoby 
bezrobotne jest również przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, co wpłynie na rozwój samozatrudnienia. Oprócz osób bezrobotnych, wsparciem 
będą mogły zostać objęte również osoby pracujące, w celu poprawy ich sytuacji na rynku pracy, imigranci i reemigranci oraz osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny. 
Zaplanowano także wsparcie umożliwiające niwelowanie barier utrudniających osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3, powrót lub wejście na rynek pracy, 
poprzez zmniejszenie obciążeń finansowych związanych z zapewnieniem opieki nad dziećmi. Zakres wsparcia w obszarze rynku pracy obejmuje również rozwój 
przedsiębiorstw, poprzez inwestycje w rozwój kapitału ludzkiego firm z województwa warmińsko-mazurskiego, co w dłuższej perspektywie przełoży się na większą 
konkurencyjność gospodarki regionu. Celem interwencji jest również adaptacja przedsiębiorstw i pracowników do zmian, ułatwiająca dostosowanie profilu działalności 
firm do aktualnych potrzeb gospodarki, a także umożliwiająca dostosowanie kwalifikacji pracowników do zmian, tak by utrzymać ich aktywność na rynku pracy. Działania 
przewidziane w obszarze rynku pracy przewidują także wsparcie działań z zakresu poprawy zdrowia zasobów pracy. 

b) pkt. 3 Fundusz (nazwa i kwota w EUR), Ogółem – otrzymuje brzmienie: „172 763 152”, 

c) Karta Działania 10.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez powiatowe 

urzędy pracy: 

 wiersz 9. Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia (jeśli dotyczy) – otrzymuje brzmienie: 
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9. Grupa docelowa/ ostateczni 
odbiorcy wsparcia (jeśli 
dotyczy) 

 osoby bezrobotne w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, 
tj.: 
a) osoby starsze w wieku 50 lat i więcej, 
b) kobiety, 
c) osoby z niepełnosprawnościami,  
d) osoby długotrwale bezrobotne, 
e) osoby o niskich kwalifikacjach. 
Ta kategoria uczestników stanowi nie mniej niż 80% ogółu grupy docelowej objętej wsparciem w projektach. 

 inne osoby bezrobotne, które nie należą do grup wskazanych powyżej (bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą 
do kategorii osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, wskazanych powyżej (lit. c-e), pod 
warunkiem, że ich udział w projekcie nie będzie przekraczał 20% osób bezrobotnych objętych wsparciem. 

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

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

Ograniczenia wynikające z zapisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jak również 
ograniczenia nałożone na projekty PUP-ów wynikające z Wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków 
Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z EFS na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. 
Przedsięwzięcia dotyczące aktywizacji zawodowej będą uwzględniały zasadę efektywności zatrudnieniowej w zakresie uregulowanym 
w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy 
na lata 2014-2020. 
Projekty w ramach priorytetu inwestycyjnego będą realizowane w oparciu o kryteria minimalnej efektywności zatrudnieniowej 
mierzone według metodologii nieuwzględniającej umów cywilno-prawnych. 

d) Karta Działania 10.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia – projekty konkursowe: 

 wiersz 3. Cel/e szczegółowy/e – otrzymuje brzmienie: 

3. Cel/e szczegółowy/e 
Zwiększenie zatrudnienia głównie wśród osób bezrobotnych i biernych zawodowo (zwłaszcza osób długotrwale bezrobotnych, osób z 
niepełnosprawnościami, osób w wieku 50 lat i więcej, osób o niskich kwalifikacjach i kobiet) oraz poprawa sytuacji zawodowej osób 
pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. 

 wiersz 5. Lista wskaźników produktu – otrzymuje brzmienie: 

5. Lista wskaźników produktu 

1. Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie. 
2. Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem    w programie. 
3. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie. 
4. Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie. 
5. Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie. 
6. Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie. 
7. Liczba osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy objętych wsparciem w programie. 
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 wiersz 6. Typy projektów – otrzymuje brzmienie: 

6. Typy projektów 

1. Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej głównie osób pozostających bez zatrudnienia uwzględniające instrumenty 
i usługi rynku pracy wskazane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub inne działania zatrudnieniowe i 
usługi rynku pracy, które przyczyniają się do aktywizacji zawodowej i/lub poprawy sytuacji danej osoby na rynku pracy. Projekty w 
zakresie aktywizacji zawodowej obejmują wszystkie niezbędne dla danego uczestnika formy pomocy mające na celu poprawę jego 
sytuacji na rynku pracy lub uzyskanie zatrudnienia, w tym: 

a) wsparcie polegające na określeniu drogi rozwoju zawodowego, tj. identyfikacja potrzeb uczestnika projektu  (w tym m.in. 
poprzez diagnozowanie potrzeb szkoleniowych, możliwości doskonalenia zawodowego) oraz opracowaniem lub aktualizacją 
dla każdego uczestnika projektu Indywidualnego Planu Działania (lub innego dokumentu pełniącego analogiczną funkcję), 
doradztwo i poradnictwo zawodowe, adekwatnie do zidentyfikowanych potrzeb, lub pomoc w znalezieniu pracy, czyli 
pośrednictwo pracy, 

b) wsparcie umiejętności miękkich w formie szkoleń z zakresu aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji 
kluczowych, wsparcie psychologiczno-doradcze, mające na celu zlikwidowanie barier uniemożliwiających wejście na rynek 
pracy, 

c) wsparcie ukierunkowane na podniesienie lub zdobycie nowych umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji lub zdobycie nowego 
doświadczenia zawodowego, w tym staże i praktyki zawodowe, szkolenia, subsydiowanie zatrudnienia. 

Wsparcie w ramach projektu nie może zostać ograniczone jedynie do wsparcia w zakresie określenia drogi rozwoju zawodowego, 
określonego w punkcie a) lub wsparcia umiejętności miękkich, określonego w punkcie b). 

Wsparcie udzielane w ramach projektów jest dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników projektów, wynikających z ich 
aktualnego stanu wiedzy, doświadczenia, zdolności   i przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu.  

Wsparcie w postaci staży realizowane w ramach projektów jest zgodne z zaleceniem Rady z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram 
jakości staży oraz z Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży oraz spełnia podstawowe wymogi zapewniające wysoki standard stażu.  

W przypadku zdiagnozowania potrzeb osoby z niepełnosprawnościami zapewniane jest wsparcie trenera pracy realizującego 
działania w zakresie zatrudnienia wspomaganego.  

Preferowane będą projekty stanowiące element zintegrowanego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego oraz przedsięwzięcia zawarte 
w Programie rewitalizacji sieci miast Cittaslow. 

2. Wdrażanie ukierunkowanych schematów mobilności transnarodowej (USMT) EURES zdiagnozowanych na podstawie analiz 
społeczno-gospodarczych regionu (realizacja tego typu operacji ma charakter warunkowy, uzależniony od zdiagnozowania branż, 
zawodów lub kompetencji, w których sytuacja na rynku pracy wymaga realizacji USMT).  

 wiersz 9. Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia (jeśli dotyczy) – otrzymuje brzmienie: 
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9. Grupa docelowa/ 
ostateczni odbiorcy 
wsparcia (jeśli dotyczy) 

W ramach typu projektu 1: 

 osoby bezrobotne i bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji 
na rynku pracy, tj.: 
a) osoby starsze w wieku 50 lat i więcej, 
b) kobiety, 
c) osoby z niepełnosprawnościami,  
d) osoby długotrwale bezrobotne, 
e) osoby o niskich kwalifikacjach, 
Ta kategoria uczestników stanowi nie mniej niż 60% ogółu grupy docelowej objętej wsparciem w projektach. 

 inne osoby bezrobotne, które nie należą do grup wskazanych powyżej (bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą 
do kategorii osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, wskazanych powyżej (lit. c-e), pod 
warunkiem, że ich udział w projekcie nie będzie przekraczał 20% osób bezrobotnych objętych wsparciem, 

 osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne 
zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia, w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia 
do projektu, 

 osoby ubogie pracujące, 

 osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, 

 imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia), 

 reemigranci. 

W ramach typu projektu 2: 
pracodawcy oraz osoby poszukujące pracy (z Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii). 

 wiersz 10. Alokacja UE (EUR) – otrzymuje brzmienie: 

10. Alokacja UE (EUR) 15 287 661 

 wiersz 11. Mechanizmy powiązania interwencji z innymi działaniami/ poddziałaniami w ramach RPO WiM 2014-2020 lub z innymi PO (jeśli dotyczy) – otrzymuje 

brzmienie: 

11. Mechanizmy powiązania 
interwencji z innymi 
działaniami/ 
poddziałaniami w ramach 
RPO WiM 2014-2020 lub z 
innymi PO (jeśli dotyczy) 

Wsparcie działań miękkich współfinansowanych ze środków EFS będzie mogło być uzupełnione wsparciem infrastrukturalnym 
współfinansowanym ze środków EFRR – Oś 8 RPO WiM. Ponadto, działania w zakresie rewitalizacji będą realizowane w oparciu o 
Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. 

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

Główne limity i ograniczenia zostały wskazane w punktach 15-16, 20-22 niniejszego dokumentu. Dodatkowo w Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz innych dokumentach wdrożeniowych określony został m.in. katalog kosztów specyficznych 
wskazujący na ewentualne ograniczenia i limity w realizacji projektów w ramach poszczególnych działań. 

Realizacja wsparcia będzie odbywać się zgodnie z zapisami RPO WiM 2014-2020 z uwzględnieniem zasad określonych w wytycznych. 

Przedsięwzięcia dotyczące aktywizacji zawodowej będą uwzględniały zasadę efektywności zatrudnieniowej w zakresie uregulowanym 
w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy 
na lata 2014-2020. 

Projekty w ramach priorytetu inwestycyjnego będą realizowane w oparciu o kryteria minimalnej efektywności zatrudnieniowej 
mierzone według metodologii nieuwzględniającej umów cywilno-prawnych. 

 wiersz 15. Warunki i planowany zakres stosowania cross-financingu (%) (jeśli dotyczy) – otrzymuje brzmienie: 

15. Warunki i planowany 
zakres stosowania cross-
financingu (%) (jeśli 
dotyczy) 

Do 10% finansowania unijnego projektu na warunkach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

Próg 10% może zostać przekroczony w związku z wydatkami, które dotyczą racjonalnych usprawnień zdefiniowanych 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. 

 wiersz 16. Dopuszczalna maksymalna wartość zakupionych środków trwałych jako % wydatków kwalifikowalnych – otrzymuje brzmienie: 

16. Dopuszczalna maksymalna 
wartość zakupionych 
środków trwałych jako % 
wydatków 
kwalifikowalnych 

Do 10% finansowania unijnego projektu na warunkach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

Próg 10% może zostać przekroczony w związku z wydatkami, które dotyczą racjonalnych usprawnień zdefiniowanych 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. 

 wiersz 19. Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna) – otrzymuje brzmienie: 

19. Pomoc publiczna i pomoc 
de minimis (rodzaj 
i przeznaczenie pomocy, 
unijna lub krajowa 
podstawa prawna) 

W przypadku wsparcia stanowiącego pomoc publiczną, udzielaną w ramach realizacji programu, znajdą zastosowanie właściwe 
przepisy prawa wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad udzielania tej pomocy, obowiązujące w momencie udzielania wsparcia, 
w tym:  

 rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dn. 17 czerwca 2014. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu [GBER];  

 rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 – rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych 
programów operacyjnych;  
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 rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach 
programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. 

e) Karta Działania 10.3 Rozwój samozatrudnienia – projekty konkursowe: 

 wiersz 9. Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia (jeśli dotyczy) – otrzymuje brzmienie: 

9. Grupa docelowa/ 
ostateczni odbiorcy 
wsparcia (jeśli dotyczy) 

Osoby zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej: 

 osoby bezrobotne i bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji 
na rynku pracy, tj.: 
a) osoby starsze w wieku 50 lat i więcej, 
b) kobiety, 
c) osoby z niepełnosprawnościami,  
d) osoby długotrwale bezrobotne, 
e) osoby o niskich kwalifikacjach, 
Ta kategoria uczestników stanowi nie mniej niż 60% ogółu grupy docelowej objętej wsparciem w projektach. 

 osoby spoza ww. grup docelowych (bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do kategorii osób bezrobotnych 
znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, wskazanych powyżej (lit. c-e), pod warunkiem, że ich udział w 
projekcie nie będzie przekraczał 20% osób bezrobotnych objętych wsparciem, 

  osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne 
zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia, w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia 
do projektu, 

 osoby ubogie pracujące, 

 osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, 

 imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia), 

 reemigranci. 
Wsparcie nie jest udzielane osobom, które posiadały wpis do rejestru CEIDG, były zarejestrowane w KRS lub prowadziły działalność 
gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 
miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. 

 wiersz 10. Alokacja UE (EUR) – otrzymuje brzmienie: 

10. Alokacja UE (EUR) 23 413 545 

 wiersz 15. Warunki i planowany zakres stosowania cross-financingu (%) (jeśli dotyczy) – otrzymuje brzmienie: 

15. Warunki i planowany 
zakres stosowania cross-

Do 10% finansowania unijnego projektu na warunkach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 
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financingu (%) (jeśli 
dotyczy) 

Próg 10% może zostać przekroczony w związku z wydatkami, które dotyczą racjonalnych usprawnień zdefiniowanych 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. 

 wiersz 16. Dopuszczalna maksymalna wartość zakupionych środków trwałych jako % wydatków kwalifikowalnych – otrzymuje brzmienie: 

16. Dopuszczalna maksymalna 
wartość zakupionych 
środków trwałych jako % 
wydatków 
kwalifikowalnych 

Do 10% finansowania unijnego projektu na warunkach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

Próg 10% może zostać przekroczony w związku z wydatkami, które dotyczą racjonalnych usprawnień zdefiniowanych 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. 

 wiersz 19. Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna) – otrzymuje brzmienie: 

19. Pomoc publiczna i pomoc 
de minimis (rodzaj 
i przeznaczenie pomocy, 
unijna lub krajowa 
podstawa prawna) 

W przypadku wsparcia stanowiącego pomoc publiczną, udzielaną w ramach realizacji programu, znajdą zastosowanie właściwe 
przepisy prawa wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad udzielania tej pomocy, obowiązujące w momencie udzielania wsparcia, 
w tym:  

 rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dn. 17 czerwca 2014. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu [GBER];  

 rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 – rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych 
programów operacyjnych;  

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach 
programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. 

f) Karta Działania 10.4 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3: 

 wiersz 6. Typy projektów – otrzymuje brzmienie: 

6. Typy projektów 

1. Wspieranie usług opieki nad dziećmi do 3 roku życia (np. w żłobkach, klubach dziecięcych, u dziennych opiekunów lub niań).  

2. Wspieranie aktywizacji zawodowej osób wchodzących bądź powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, 
rodzicielskich oraz wychowawczych. 

Zakres wsparcia w ramach ww. typów projektów (pkt. 1 i 2) może obejmować następujące działania: 

a) tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w 
istniejących lub nowo tworzonych instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 
3, tj. w żłobkach, klubach dziecięcych oraz w ramach instytucji dziennego opiekuna; 
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b) dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w instytucjonalnych 
formach opieki przewidzianych ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;  

c) sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi poprzez pokrycie kosztów opłat za pobyt dziecka w żłobku, klubie 
dziecięcym lub u dziennego opiekuna ponoszonych przez opiekunów dzieci lub pokrycie kosztów wynagrodzenia niani 
ponoszonych przez opiekunów dzieci do lat 3; 

d) aktywizację zawodową opiekunów dzieci do lat 3 wyłącznie dla osób bezrobotnych lub biernych zawodowo pozostających poza 
rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym do osób, które przerwały karierę zawodową ze względu 
na urodzenie dziecka lub przebywających na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 
pracy. Aktywizacja zawodowa może być realizowana wyłącznie jako element uzupełniający wsparcia wskazanego w lit. a-c.  

Preferencjami objęte zostaną projekty realizowane na obszarach strategicznej interwencji: 

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

 wiersz 9. Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia (jeśli dotyczy) – otrzymuje brzmienie: 

9. Grupa docelowa/ 
ostateczni odbiorcy 
wsparcia (jeśli dotyczy) 

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

2. Osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3. 

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

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

Główne limity i ograniczenia zostały wskazane w punktach 15-16, 20-22 niniejszego dokumentu. Dodatkowo w Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 oraz innych dokumentach wdrożeniowych określony został m.in. katalog 
kosztów specyficznych wskazujący na ewentualne ograniczenia i limity w realizacji projektów w ramach poszczególnych działań. 

Realizacja wsparcia będzie odbywać się zgodnie z zapisami RPO WiM 2014-2020 z uwzględnieniem zasad określonych w wytycznych. 

Projekty mające na celu upowszechnianie opieki nad dziećmi do lat 3 mogą obejmować tworzenie i utrzymanie nowych miejsc opieki 
nad dziećmi do lat 3 na terenach, gdzie liczba dostępnych miejsc opieki jest niższa niż zidentyfikowane zapotrzebowanie na miejsca. 

Przedsięwzięcia dotyczące aktywizacji zawodowej będą uwzględniały zasadę efektywności zatrudnieniowej w zakresie uregulowanym 
w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy 
na lata 2014-2020.  
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Projekty w ramach priorytetu inwestycyjnego będą realizowane w oparciu o kryteria minimalnej efektywności zatrudnieniowej 
mierzone według metodologii nieuwzględniającej umów cywilno-prawnych. 

 wiersz 15. Warunki i planowany zakres stosowania cross-financingu (%) (jeśli dotyczy) – otrzymuje brzmienie: 

15. Warunki i planowany 
zakres stosowania cross-
financingu (%) (jeśli 
dotyczy) 

Do 20% finansowania unijnego projektu na warunkach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

Próg 20% może zostać przekroczony w związku z wydatkami, które dotyczą racjonalnych usprawnień zdefiniowanych 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. 

 wiersz 16. Dopuszczalna maksymalna wartość zakupionych środków trwałych jako % wydatków kwalifikowalnych – otrzymuje brzmienie: 

16. Dopuszczalna maksymalna 
wartość zakupionych 
środków trwałych jako % 
wydatków 
kwalifikowalnych 

Cross-financing i środki trwałe stanowią łącznie nie więcej niż 20% wydatków projektu. 

Próg 20% może zostać przekroczony w związku z wydatkami, które dotyczą racjonalnych usprawnień zdefiniowanych 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. 

 wiersz 19. Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna) – otrzymuje brzmienie: 

19. Pomoc publiczna i pomoc 
de minimis (rodzaj 
i przeznaczenie pomocy, 
unijna lub krajowa 
podstawa prawna) 

W przypadku wsparcia stanowiącego pomoc publiczną, udzielaną w ramach realizacji programu, znajdą zastosowanie właściwe 
przepisy prawa wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad udzielania tej pomocy, obowiązujące w momencie udzielania wsparcia, 
w tym:  

 rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dn. 17 czerwca 2014. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu [GBER];  

 rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 – rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych 
programów operacyjnych;  

 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach 
programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. 

g) Karta Działania 10.5 Wsparcie pracowników i osób zwolnionych poprzez działania outplacementowe: 

 wiersz 15. Warunki i planowany zakres stosowania cross-financingu (%) (jeśli dotyczy) – otrzymuje brzmienie: 

15. Warunki i planowany 
zakres stosowania cross-
financingu (%) (jeśli 
dotyczy) 

Do 10% finansowania unijnego projektu na warunkach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 
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Próg 10% może zostać przekroczony w związku z wydatkami, które dotyczą racjonalnych usprawnień zdefiniowanych 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. 

 wiersz 16. Dopuszczalna maksymalna wartość zakupionych środków trwałych jako % wydatków kwalifikowalnych – otrzymuje brzmienie: 

16. Dopuszczalna maksymalna 
wartość zakupionych 
środków trwałych jako % 
wydatków 
kwalifikowalnych 

Cross-financing i środki trwałe stanowią łącznie nie więcej niż 10% wydatków projektu.  

Próg 10% może zostać przekroczony w związku z wydatkami, które dotyczą racjonalnych usprawnień zdefiniowanych 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. 

 wiersz 19. Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna) – otrzymuje brzmienie: 

19. Pomoc publiczna i pomoc 
de minimis (rodzaj 
i przeznaczenie pomocy, 
unijna lub krajowa 
podstawa prawna) 

W przypadku wsparcia stanowiącego pomoc publiczną, udzielaną w ramach realizacji programu, znajdą zastosowanie właściwe 
przepisy prawa wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad udzielania tej pomocy, obowiązujące w momencie udzielania wsparcia, 
w tym:  

 rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dn. 17 czerwca 2014. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu [GBER];  

 rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 – rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych 
programów operacyjnych;  

 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach 
programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. 

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

 wiersz 6. Typy projektów – otrzymuje brzmienie: 

6. Typy projektów 

Usługi rozwojowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i ich pracowników świadczone w oparciu o podejście popytowe. 

W ramach Działania wsparcie skoncentrowane będzie na dofinansowaniu  usług rozwojowych  dla przedsiębiorstw z sektora MŚP i ich 
pracowników. 

Pomoc dla MŚP będzie realizowana w ramach Popytowego Systemu Finansowania Usług Rozwojowych dla Przedsiębiorstw (PSFURdP) 
w województwie warmińsko – mazurskim, który gwarantuje przedsiębiorcy możliwość dokonania samodzielnego wyboru usługi 
rozwojowej w ramach oferty dostępnej w Bazie Usług Rozwojowych (BUR), odpowiadających w największym stopniu na aktualne 
potrzeby przedsiębiorcy. 



12 
 

Wsparcie dla MŚP będzie przekazywane za pośrednictwem operatorów środków EFS. Wyłonieni w drodze konkursu beneficjenci 
(operatorzy środków) będą zobowiązani do organizacji obsługi MŚP wg następującego schematu: 

1. Rekrutacja MŚP; 

2. Doradztwo w zakresie określenia potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa oraz asysta w wyborze najkorzystniejszej usługi w 
systemie BUR; 

3. Udzielenie wsparcia (podpisanie umowy określającej warunki udzielenia wsparcia); 

4. Monitoring realizacji usługi rozwojowej wraz z prawidłowym jej rozliczeniem w systemie BUR (ocena usługi); 

5. Rozliczenie udzielonego wsparcia finansowego.  

Dystrybucja środków EFS będzie dokonywana w oparciu o system refundacji połączony z promesą. 

Szczegółowy schemat finansowania usług rozwojowych dla  przedsiębiorstw zostanie określony w Regulaminie konkursu. 

 wiersz 9. Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia (jeśli dotyczy) – otrzymuje brzmienie: 

9. Grupa docelowa/ 
ostateczni odbiorcy 
wsparcia (jeśli dotyczy) 

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy oraz ich pracownicy. 

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

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

1. Realizacja usługi szkoleniowej możliwa jest tylko za pośrednictwem funkcjonalności BUR, prowadzonego przez Polską Agencję 
Rozwoju Przedsiębiorczości, zaś kwalifikowalne są  koszty usługi rozwojowej zrealizowanej jedynie przez podmioty wpisane do 
Bazy Usług Rozwojowych i zweryfikowane przez Administratora BUR. 

2. Maksymalna kwota wsparcia ze środków EFS w ramach PSFURdP przypadająca na jedno MŚP w okresie 2016-2023 nie może 
przekroczyć kwoty 70 000 PLN.  

3. Poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej wynosi 50% kosztów tej usługi. W przypadku objęcia wsparciem 
przedsiębiorstwa, które spełnia co najmniej jedno z poniższych kryteriów: 

 prowadzi działalność przyczyniającą się do rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa, 

 jest mikro lub małym przedsiębiorstwem, 

 w pierwszej kolejności usługami rozwojowymi obejmuje własnych pracowników powyżej 50 roku życia lub pracowników o 
niskich kwalifikacjach,  

 jest przedsiębiorstwem wysokiego wzrostu, 
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 skorzysta z usługi/usług rozwojowej/-ych prowadzącej/-ych do zdobycia kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z 
dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji lub walidacji, o której mowa w art. 2 pkt 22 tej ustawy, 

wówczas poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej wynosi max 80% kosztów usługi. 

4. Przedsiębiorcy korzystający ze wsparcia EFS partycypują finansowo w kosztach usługi  na poziomie minimum 50%, lub w przypadku 
zastosowania wyższego poziomu dofinansowania, na poziomie minimum 20%. 

5. Koszty pojedynczej usługi rozwojowej w zakresie niedofinansowanym w ramach PSFURdP stanowią wkład własny w projekcie 
(który wynosi minimum 15% wartości projektu). 

 wiersz 15. Warunki i planowany zakres stosowania cross-financingu (%) (jeśli dotyczy) – otrzymuje brzmienie: 

15. Warunki i planowany 
zakres stosowania cross-
financingu (%) (jeśli 
dotyczy) 

Do 10% finansowania unijnego projektu na warunkach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

Próg 10% może zostać przekroczony w związku z wydatkami, które dotyczą racjonalnych usprawnień zdefiniowanych 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. 

 wiersz 16. Dopuszczalna maksymalna wartość zakupionych środków trwałych jako % wydatków kwalifikowalnych – otrzymuje brzmienie: 

16. Dopuszczalna maksymalna 
wartość zakupionych 
środków trwałych jako % 
wydatków 
kwalifikowalnych 

Cross-financing i środki trwałe stanowią łącznie nie więcej niż 10% wydatków projektu. 

Próg 10% może zostać przekroczony w związku z wydatkami, które dotyczą racjonalnych usprawnień zdefiniowanych 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. 

 wiersz 19. Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna) – otrzymuje brzmienie: 

19. Pomoc publiczna i pomoc 
de minimis (rodzaj 
i przeznaczenie pomocy, 
unijna lub krajowa 
podstawa prawna) 

W przypadku wsparcia stanowiącego pomoc publiczną/pomoc de minimis, udzielanego w ramach realizacji Działania, znajdą 
zastosowanie właściwe przepisy prawa wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad udzielania tej pomocy, obowiązujące w momencie 
udzielania wsparcia, w tym:  

 rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dn. 17 czerwca 2014. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu [GBER] ;  

 rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 – rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych 
programów operacyjnych;  

 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach 
programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. 
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i) Karta Działania 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się: 

 wiersz 19. Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna) – otrzymuje brzmienie: 

19. Pomoc publiczna i pomoc 
de minimis (rodzaj 
i przeznaczenie pomocy, 
unijna lub krajowa 
podstawa prawna) 

W przypadku wsparcia stanowiącego pomoc publiczną/pomoc de minimis, udzielanego w ramach realizacji Działania, znajdą 
zastosowanie właściwe przepisy prawa wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad udzielania tej pomocy, obowiązujące w momencie 
udzielania wsparcia, w tym:  

 rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dn. 17 czerwca 2014. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu [GBER];  

 rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 – rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych 
programów operacyjnych;  

 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach 
programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. 

3. Rozdział III. Indykatywny plan finansowy (wydatki kwalifikowalne w EUR) – otrzymuje brzmienie: 
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4. Rozdział VI. Załączniki, Załącznik 2 - Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla osi priorytetowej Regionalny rynek pracy działań i poddziałań: 

 Tabela Wskaźniki rezultatu bezpośredniego, wiersz Działanie 10.3 Rozwój samozatrudnienia – otrzymuje brzmienie: 

Działanie 10.3  
Rozwój samozatrudnienia 

1. Liczba utworzonych miejsc 
pracy w ramach udzielonych z 
EFS środków na podjęcie 
działalności gospodarczej 

szt. 
region 
słabiej 

rozwinięty 
1 557 2013 1 560 SL 2014 

 

 Tabela Wskaźniki produktu, wiersz Działanie 10.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia – projekty konkursowe – otrzymuje brzmienie: 
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Działanie 10.2  

Aktywizacja zawodowa osób pozostających 
bez zatrudnienia – projekty konkursowe 

1. Liczba osób bezrobotnych, 
w tym długotrwale 
bezrobotnych, objętych 
wsparciem w programie 

os. 
region 
słabiej 

rozwinięty 

O/K/M  

1295/n.d/n.d 

O/K/M  
3211/1756/1455 

SL 2014 

2. Liczba osób długotrwale 
bezrobotnych objętych 
wsparciem w programie 

os. 
region 
słabiej 

rozwinięty 

O/K/M  
n/d/n.d/n.d 

O/K/M  

1302/729/573 
SL 2014 

3. Liczba osób biernych 
zawodowo objętych 
wsparciem w programie 

os. 
region 
słabiej 

rozwinięty 

O/K/M  
n/d/n.d/n.d 

O/K/M  

357/179/178 
SL 2014 

4. Liczba osób z 
niepełnosprawnościami 
objętych wsparciem w 
programie 

os. 
region 
słabiej 

rozwinięty 

O/K/M  
n/d/n.d/n.d 

O/K/M  

214/109/105  
SL 2014 

5. Liczba osób w wieku 50 lat i 
więcej objętych wsparciem 
w programie 

os. 
region 
słabiej 

rozwinięty 

O/K/M  
n/d/n.d/n.d 

O/K/M  

864/444/420 
SL 2014 

6. Liczba osób o niskich 
kwalifikacjach objętych 
wsparciem w programie - 
ogółem 

os. 
region 
słabiej 

rozwinięty 

O/K/M  
n/d/n.d/n.d 

O/K/M  

1024/574/450 
SL 2014 

7. Liczba osób pracujących 
znajdujących się w 
niekorzystnej sytuacji na 
rynku pracy objętych 
wsparciem w programie 

os. 
region 
słabiej 

rozwinięty 

O/K/M  
n/d/n.d/n.d 

O/K/M 

113/57/56 
SL 2014 

 Tabela Wskaźniki produktu, wiersz Działanie 10.3 Rozwój samozatrudnienia – otrzymuje brzmienie: 
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Działanie 10.3  

Rozwój samozatrudnienia 

1. Liczba osób pozostających 
bez pracy, które otrzymały 
bezzwrotne środki na 
podjęcie działalności 
gospodarczej w programie. 

os. 
region 
słabiej 

rozwinięty 
n/d 1 500 SL 2014 

2. Liczba osób pracujących, 
które otrzymały bezzwrotne 
środki na podjęcie 
działalności gospodarczej w 
programie 

os. 
region 
słabiej 

rozwinięty 
n/d 60 SL 2014 

 Tabela Wskaźniki produktu, wiersz Działanie 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się – otrzymuje brzmienie: 

Działanie 10.7 
Aktywnie zdrowe starzenie się 

2. Liczba wdrożonych 
programów zdrowotnych 
istotnych z punktu widzenia 
potrzeb zdrowotnych 
regionu, w tym 
pracodawców 

szt. 
region 
słabiej 

rozwinięty 
n/d 4 SL 2014 

 

5. 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. 3.2  – Działanie 10.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia – projekty konkursowe: 

 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 
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1.  Wniosek złożono w wersji papierowej. 

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

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

W przypadku niespełnienia wymogu, Wnioskodawca 
zostanie wezwany do poprawienia / uzupełnienia 
dokumentów w terminie nie krótszym niż 7 dni. 
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. 



19 
 

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”. 

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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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: 

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

Lp. Nazwa kryterium Definicja  kryterium 
Opis znaczenia 

kryterium 

1. 

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

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

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

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

 

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

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

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

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty niespełniające 
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie oceny 
formalnej albo oceny formalno-merytorycznej. 
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113Powyższa 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 

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

3. 

Wydatki w projekcie o wartości 
nieprzekraczającej wyrażonej w PLN 
równowartości kwoty 100 000 EUR113 wkładu 
publicznego124 są rozliczane uproszczonymi 
metodami, o których mowa w Wytycznych w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w 
zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020. 

W ramach kryterium weryfikowane będzie zastosowanie w 
projekcie o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w PLN 
równowartości kwoty 100 000 EUR wkładu publicznego 
uproszczonych metod rozliczania wydatków. 
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu 
wartości logicznej „tak”, „nie” albo stwierdzeniu, 
że kryterium „nie dotyczy” danego projektu. 

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

4. 

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

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

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

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

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

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

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: 

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

5. 

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

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

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie Oświadczenia 
Wnioskodawcy. 

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

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

6. 

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

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

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

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

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

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

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

KRYTERIA MERYTORYCZNE WYBORU PROJEKTÓW  

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

Kryteria zerojedynkowe 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1.  
Wnioskodawca zgodnie ze Szczegółowym 
Opisem Osi Priorytetowych RPO WiM 2014-

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność 
Wnioskodawcy z typem beneficjentów wskazanym w 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty niespełniające 
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125Powyższa kwota jest przeliczana na PLN z wykorzystaniem miesięcznego obrachunkowego kursu wymiany stosowanego przez Komisję Europejską aktualnego na dzień ogłoszenia konkursu w 
przypadku projektów konkursowych albo na dzień wystosowania wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w przypadku projektów pozakonkursowych. Kurs jest 
publikowany na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=home&Language=en    

136 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.). 

2020 jest podmiotem uprawnionym do 
ubiegania się o dofinansowanie w ramach 
właściwego Działania/Poddziałania RPO WiM 
2014-2020. 

Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WiM 2014-
2020. 

Instytucja organizująca konkurs może w Regulaminie 
konkursu zawęzić typy podmiotów uprawnionych do 
ubiegania się o dofinansowanie w stosunku do wskazanych 
w SZOOP w ramach Działania/Poddziałania. 

przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie 
oceny merytorycznej. 

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

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. 

 

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

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

3.  

Wydatki w projekcie o wartości 
nieprzekraczającej wyrażonej w PLN 
równowartości kwoty 100 000 EUR125 wkładu 
publicznego136 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. 

 

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

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

Instytucja organizująca konkurs może w Regulaminie 
konkursu zawęzić ww. zakresy zgodności z SZOOP w 
ramach Działania/Poddziałania, z wyłączeniem zakresu  
zgodności z minimalną i maksymalną wartością projektu 
wskazaną w SZOOP RPO WiM 2014-2020 (o ile dotyczy). 

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

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. 
Uzupełnienie lub poprawa wniosku o dofinansowanie 
przez wnioskodawcę będzie możliwe na etapie 
negocjacji w zakresie wskazanym w Regulaminie. 

 

5.  

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

Weryfikowane będzie, czy Wnioskodawca wykazał, że 
projekt będzie miał pozytywny wpływ na zasadę 
horyzontalną UE: promowanie równości szans kobiet i 
mężczyzn oraz niedyskryminacji, zgodnie z art. 7 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz spełnienie 
standardu minimum oceniane na podstawie kryteriów 
oceny określonych w Wytycznych w zakresie realizacji 
zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady 
równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy 
unijnych na lata 2014-2020. 

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

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. 
Uzupełnienie lub poprawa wniosku o dofinansowanie 
przez wnioskodawcę będzie możliwe na etapie 
negocjacji w zakresie wskazanym w Regulaminie. 
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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. 

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. 
Uzupełnienie lub poprawa wniosku o dofinansowanie 
przez wnioskodawcę będzie możliwe na etapie 
negocjacji w zakresie wskazanym w Regulaminie. 

7.  

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

Weryfikowane będzie, czy Wnioskodawca wykazał, że 
projekt będzie miał pozytywny wpływ na zasadę 
horyzontalną UE: promowanie równości szans i 
niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami, zgodnie z art. 7 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 
17 grudnia 2013 r. oraz zgodność z Wytycznymi w zakresie 
realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady 
równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy 
unijnych na lata 2014-2020. 
Przez pozytywny wpływ należy rozumieć zapewnienie 
dostępności do oferowanego w projekcie wsparcia dla 
wszystkich jego uczestników oraz zapewnienie dostępności 
wszystkich produktów projektu (które nie zostały uznane 
za neutralne) dla wszystkich użytkowników, zgodnie ze 
standardami dostępności, zgodnie z Wytycznymi w 
zakresie realizacji zasady równości szans i 
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet 
i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 

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

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. 
Uzupełnienie lub poprawa wniosku o dofinansowanie 
przez wnioskodawcę będzie możliwe na etapie 
negocjacji w zakresie wskazanym w Regulaminie. 
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W przypadku nowo tworzonych i istotnie 
modernizowanych zasobów cyfrowych i infrastruktury 
(architektonicznej i transportowej) wytworzonych w 
ramach projektu, należy wskazać, iż zostały one 
zaprojektowane zgodnie z koncepcją uniwersalnego 
projektowania lub w przypadku braku możliwości jej 
zastosowania wykorzystano mechanizm racjonalnych 
usprawnień, zgodnie z warunkami określonymi 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. 

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. 

 

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

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. 
Uzupełnienie lub poprawa wniosku o dofinansowanie 
przez wnioskodawcę będzie możliwe na etapie 
negocjacji w zakresie wskazanym w Regulaminie. 

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. 

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

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. 
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 Uzupełnienie lub poprawa wniosku o dofinansowanie 
przez wnioskodawcę będzie możliwe na etapie 
negocjacji w zakresie wskazanym w Regulaminie. 

Kryteria punktowe 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1.  

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

 

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

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

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

 barier, na które napotykają uczestnicy projektu, 

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

 

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

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. 

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

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

2.  
Zgodność projektu z właściwym celem 
szczegółowym Priorytetu Inwestycyjnego RPO 
WiM 2014-2020 oraz adekwatność doboru i 

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność 
projektu z właściwym celem szczegółowym Priorytetu 
Inwestycyjnego RPO WiM 2014-2020 oraz adekwatność 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. Za spełnienie przedmiotowego 
kryterium można uzyskać: 
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opisu wskaźników, źródeł oraz sposobu ich 
pomiaru. 

 

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. 

IZ/IP 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/IP 
w kontekście zachowania spełniania kryterium. 

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. 

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

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

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. 

 

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

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. 

Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów w 
zakresie zgodnym z kartą oceny, stanowiącą załącznik 
do Regulaminu.   
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Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić wniosek o 
dofinansowanie w części dotyczącej spełnienia 
kryterium w zakresie opisanym w stanowisku 
negocjacyjnym i określonym w Regulaminie.  
Uzupełnienie lub poprawa wniosku o dofinansowanie 
przez wnioskodawcę będzie możliwe na etapie 
negocjacji w zakresie wskazanym w Regulaminie. 

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). 

IZ/IP 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/IP 
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. 

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

Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić wniosek o 
dofinansowanie w części dotyczącej spełnienia 
kryterium w zakresie opisanym w stanowisku 
negocjacyjnym i określonym w Regulaminie.  
Uzupełnienie lub poprawa wniosku o dofinansowanie 
przez wnioskodawcę będzie możliwe na etapie 
negocjacji w zakresie wskazanym w Regulaminie. 
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5. 

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

 

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

 potencjału finansowego, 

 posiadanego potencjału kadrowego oraz sposobu jego 
wykorzystania w ramach projektu, 

 posiadanego potencjału technicznego, w tym 
sprzętowego i warunków lokalowych, 

 kadry zewnętrznej zaangażowanej do realizacji 
projektu,  

 struktury zarządzania projektem. 

IZ/IP 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/IP 
w kontekście zachowania spełniania kryterium. 

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. 

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

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

6. 

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

 

W ramach kryterium weryfikowana będzie: 

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

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

 

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

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

Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić wniosek o 
dofinansowanie w części dotyczącej spełnienia 
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 katalog kryteriów merytorycznych specyficznych obligatoryjnych otrzymuje brzmienie: 

kryterium w zakresie opisanym w stanowisku 
negocjacyjnym i określonym w Regulaminie.  
Uzupełnienie lub poprawa wniosku o dofinansowanie 
przez wnioskodawcę będzie możliwe na etapie 
negocjacji w zakresie wskazanym w Regulaminie. 

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. 

IZ/IP 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/IP 
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. 

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

Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić wniosek o 
dofinansowanie w części dotyczącej spełnienia 
kryterium w zakresie opisanym w stanowisku 
negocjacyjnym i określonym w Regulaminie.  
Uzupełnienie lub poprawa wniosku o dofinansowanie 
przez wnioskodawcę będzie możliwe na etapie 
negocjacji w zakresie wskazanym w Regulaminie. 
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Kryteria merytoryczne – SPECYFICZNE OBLIGATORYJNE 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 
Ocena 

(Tak/Nie lub pkt.) 

1. 

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

 

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

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

Realizacja projektów kierowanych do osób 
zamieszkujących dany obszar jest uzasadniona 
trybem realizacji wsparcia przewidującym 3 
odrębne konkursy dla poszczególnych obszarów 
województwa warmińsko - mazurskiego. Dlatego 
uwzględniono 3 kryteria dla poszczególnych 
obszarów. Kryteria wskazane w Działaniu 10.2 będą 
wykorzystane w każdym z 3 Konkursów. 

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 
2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 
polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014–2020   treść wniosku o 
dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 
kryterium może być uzupełniana lub poprawiana. 

Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny 
merytorycznej na podstawie treści wniosku. 

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

Kryterium ma charakter 
zerojedynkowy i nie jest 
stopniowalne. 

tak/nie 

lub 
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1. 

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

 

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

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

Realizacja projektów kierowanych do osób 
zamieszkujących dany obszar jest uzasadniona 
trybem realizacji wsparcia  przewidującym 3 
odrębne konkursy dla poszczególnych obszarów 
województwa warmińsko - mazurskiego. Dlatego 
uwzględniono 3 kryteria dla poszczególnych 
obszarów. Kryteria wskazane w Działaniu 10.2 będą 
wykorzystane w każdym z 3 Konkursów. 

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 
2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 
polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014–2020   treść wniosku o 
dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 
kryterium może być uzupełniana lub poprawiana. 

Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny 
merytorycznej na podstawie treści wniosku. 

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

Kryterium ma charakter 
zerojedynkowy i nie jest 
stopniowalne. 

tak/nie 

lub 

1. 

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

 

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

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

Realizacja projektów kierowanych do osób 
zamieszkujących dany obszar jest uzasadniona 
trybem realizacji wsparcia  przewidującym 3 
odrębne konkursy dla poszczególnych obszarów 

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

Kryterium ma charakter 
zerojedynkowy i nie jest 
stopniowalne. 

tak/nie 
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województwa warmińsko - mazurskiego. Dlatego 
uwzględniono 3 kryteria dla poszczególnych 
obszarów. Kryteria wskazane w Działaniu 10.2 będą 
wykorzystane w każdym z 3 Konkursów. 

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 
2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 
polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014–2020   treść wniosku o 
dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 
kryterium może być uzupełniana lub poprawiana. 

Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny 
merytorycznej na podstawie treści wniosku. 

2. 

W przypadku bezrobotnych uczestników 
projektu są to osoby niezarejestrowane w 
urzędzie pracy. 

 

Ocenie podlega, czy Wnioskodawca zobowiązał się 
pozyskać grupę, w której 100% bezrobotnych 
uczestników projektu stanowią osoby 
niezarejestrowane w urzędzie pracy. Założenie to 
wynika z konieczności zapewnienia linii 
demarkacyjnej w zakresie grupy docelowej 
pomiędzy Działaniem 10.1 oraz 10.2.  

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 
2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 
polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014–2020   treść wniosku o 
dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 
kryterium może być uzupełniana lub poprawiana. 

Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny 
merytorycznej na podstawie treści wniosku. 

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

Kryterium ma charakter 
zerojedynkowy i nie jest 
stopniowalne. 

tak/nie 

 

3. 

Projektodawca w okresie realizacji projektu 
prowadzi biuro projektu (lub posiada 
siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną 
prawnie dozwoloną formę organizacyjną 
działalności podmiotu) na terenie realizacji 
projektu z możliwością udostępnienia pełnej 
dokumentacji wdrażanego projektu oraz 

Ocenie podlega, czy Projektodawca prowadzi lub 
zobowiązał się prowadzić biuro w miejscu realizacji 
projektu. Miejsce realizacji projektu rozumiane jest 
jako obszar, wskazany we wniosku, z którego 
rekrutowani będą uczestnicy projektu. Kryterium 
zostanie uznane za spełnione jeśli biuro 
prowadzone będzie w co najmniej jednym 

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

tak/nie 
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zapewniające uczestnikom projektu 
możliwość osobistego kontaktu z kadrą 
projektu. 

powiecie, z którego rekrutowani będą uczestnicy. 
Lokalizacja biura projektu w miejscu, w którym 
realizowany jest projekt jest uzasadniona 
koniecznością zapewnienia dostępu do informacji i 
świadczonych usług grupom docelowym. 

Biuro projektu powinno być prowadzone przez cały 
okres realizacji projektu, zapewniając dostępność 
dokumentacji projektowej oraz umożliwiając 
uczestnikom projektu osobisty kontakt z kadrą 
projektu. 

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 
2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 
polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014–2020   treść wniosku o 
dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 
kryterium może być uzupełniana lub poprawiana. 

Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny 
merytorycznej na podstawie treści wniosku. 

Kryterium ma charakter 
zerojedynkowy i nie jest 
stopniowalne. 

4. 

Projekt przewiduje dla każdego uczestnika 
opracowanie lub aktualizację 
Indywidualnego Planu Działania (o którym 
mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 10 a i art. 34 a 
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy) lub innego dokumentu 
pełniącego analogiczną funkcję.  

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

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 
2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 
polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014–2020   treść wniosku o 

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

Kryterium ma charakter 
zerojedynkowy i nie jest 
stopniowalne. 

tak/nie 
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dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 
kryterium może być uzupełniana lub poprawiana. 

Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny 
merytorycznej na podstawie treści wniosku. 

5. 

Wsparcie udzielone grupie bezrobotnych 
mężczyzn w wieku 30-49 lat, którzy nie 
należą do kategorii osób z 
niepełnosprawnościami, osób długotrwale 
bezrobotnych lub osób o niskich 
kwalifikacjach, prowadzi do podwyższenia 
lub nabycia nowych kwalifikacji czy 
kompetencji lub utrzymania i formalnego 
potwierdzenia kwalifikacji lub kompetencji 
tych uczestników. 

 

 

Ocenie podlega, czy w treści wniosku znajdują się 
zapisy świadczące o zapewnieniu tej grupie 
uczestników form wsparcia prowadzących do 
podwyższenia lub nabycia nowych kwalifikacji czy 
kompetencji lub utrzymania i formalnego 
potwierdzenia kwalifikacji lub kompetencji. Wymóg 
ten wynika wprost z Wytycznych w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 
rynku pracy na lata 2014-2020. 

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 
2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 
polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014–2020 treść wniosku o 
dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 
kryterium może być uzupełniana lub poprawiana. 

Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny 
merytorycznej na podstawie treści wniosku. 

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

Kryterium ma charakter 
zerojedynkowy i nie jest 
stopniowalne. 

tak/nie/nie dotyczy 

6. 

W przypadku osób pozostających bez pracy 
w momencie przystąpienia do projektu, w 
projekcie zakłada się realizację minimalnych 
poziomów efektywności zatrudnieniowej dla 
poszczególnych grup docelowych. 

Spełnienie kryterium będzie weryfikowane w 
okresie realizacji projektu i po jego zakończeniu, 
zgodnie z Wytycznymi w zakresie zasad realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na 
lata 2014-2020.  

Ocenie podlega, czy poziom efektywności 
zatrudnieniowej dla każdej z grup uczestników jest 
zgodny z poziomem wskazanym w danym 
Regulaminie, w którym to kryterium obowiązuje. 

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

Kryterium ma charakter 
zerojedynkowy i nie jest 
stopniowalne. 

tak/nie 
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Minimalny poziom kryterium efektywności 
zatrudnieniowej jest ustalany przez MR i podawany 
do publicznej wiadomości na stronie 
administrowanej przez MR, nie później niż do końca 
października roku poprzedzającego rok jego 
obowiązywania. Na tej podstawie, poziom 
efektywności zatrudnieniowej zostanie wskazany 
wprost w Regulaminie.  

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 
2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 
polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014–2020   treść wniosku o 
dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 
kryterium może być uzupełniana lub poprawiana. 

Kryterium będzie weryfikowane również na etapie 
oceny merytorycznej na podstawie treści wniosku. 

7. 

W przypadku osób pracujących w momencie 
przystąpienia do projektu, w projekcie 
zakłada się realizację minimalnego poziomu 
efektywności zawodowej. 

Spełnienie kryterium będzie weryfikowane w 
okresie realizacji projektu i po jego zakończeniu, 
zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na 
lata 2014-2020. Zastosowany w projekcie 
minimalny próg efektywności zawodowej będzie 
zgodny z zapisami Regulaminu. 

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 
2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 
polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014–2020   treść wniosku o 
dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 
kryterium może być uzupełniana lub poprawiana. 

Kryterium będzie weryfikowane również na etapie 
oceny merytorycznej na podstawie treści wniosku. 

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

Kryterium ma charakter 
zerojedynkowy i nie jest 
stopniowalne. 

tak/nie/nie dotyczy 
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8. 

Efektem szkolenia jest uzyskanie kwalifikacji 
lub nabycie kompetencji w rozumieniu 
Wytycznych w zakresie monitorowania 
postępu rzeczowego realizacji programów 
operacyjnych na lata 2014-2020. 

Wprowadzenie kryterium ma na celu zapewnienie 
wysokiej jakości i efektywności wsparcia poprzez 
zapewnienie mechanizmów gwarantujących, że 
każde zrealizowane w ramach projektu szkolenie 
będzie prowadziło do uzyskania kwalifikacji lub 
nabycia kompetencji. Uzyskanie kwalifikacji i 
nabycie kompetencji powinno być każdorazowo 
zweryfikowane poprzez przeprowadzenie 
odpowiedniego sprawdzenia przyswojonej wiedzy, 
umiejętności i kompetencji społecznych (np. w 
formie egzaminu). Ponadto powinno być to 
potwierdzone odpowiednim dokumentem, 
wskazującym co najmniej efekty uczenia się, które 
dana osoba osiągnęła w ramach szkolenia. 

Poprzez uzyskanie kwalifikacji należy rozumieć 
formalny wynik oceny i walidacji uzyskany w 
momencie potwierdzenia przez upoważnioną do 
tego instytucję, że dana osoba uzyskała efekty 
uczenia się spełniające określone standardy (patrz 
załącznik nr 8 do Wytycznych w zakresie 
monitorowania postępu rzeczowego realizacji 
programów operacyjnych na lata 2014 – 2020). 

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

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 
2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 
polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014–2020   treść wniosku o 
dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 
kryterium może być uzupełniana lub poprawiana. 

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

Kryterium ma charakter 
zerojedynkowy i nie jest 
stopniowalne. 

tak/nie/nie dotyczy 
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Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny 
merytorycznej na podstawie treści wniosku. 

9. 

Projekt uwzględnia założenie, iż w przypadku 
realizacji usług szkoleniowych, będą one 
realizowane przez instytucje posiadające 
wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, 
prowadzonego przez Wojewódzki Urząd 
Pracy, właściwy ze względu na siedzibę 
instytucji szkoleniowej. 

Ocenie podlega, czy we wniosku zawarto zapisy 
zobowiązujące realizatora usług szkoleniowych do 
posiadania wpisu do Rejestru Instytucji 
Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki 
Urząd Pracy, właściwy ze względu na siedzibę 
instytucji szkoleniowej.  

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 
2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 
polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014–2020   treść wniosku o 
dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 
kryterium może być uzupełniana lub poprawiana. 

Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny 
merytorycznej na podstawie treści wniosku. 

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

Kryterium ma charakter 
zerojedynkowy i nie jest 
stopniowalne. 

tak/nie/nie dotyczy 

10. 

Szkolenia są zgodne ze zdiagnozowanymi 
potrzebami i potencjałem uczestnika 
projektu oraz zdiagnozowanymi potrzebami 
właściwego lokalnego lub regionalnego rynku 
pracy. 

Celem zastosowania kryterium jest osiągnięcie 
bardziej efektywnych rezultatów proponowanego 
wsparcia oraz dostosowanie kwalifikacji i 
kompetencji osób do potrzeb zidentyfikowanych na 
lokalnym rynku pracy, co w konsekwencji pozwoli 
na zwiększenie ich szans na podjęcie stałego 
zatrudnienia. Efektywna analiza rynku pracy 
wpłynie na rzeczywistą poprawę sytuacji 
uczestników projektu. 

Szkolenia muszą być zgodne ze zdiagnozowanymi 
potrzebami i potencjałem uczestnika projektu oraz 
zdiagnozowanymi potrzebami właściwego 
lokalnego lub regionalnego rynku pracy. Ocenie 
podlega, czy prowadzą one do zdobycia kwalifikacji 
lub kompetencji w zawodach oczekiwanych przez 
pracodawców w województwie lub w 
powiecie/powiatach, z których pochodzą uczestnicy 

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

Kryterium ma charakter 
zerojedynkowy i nie jest 
stopniowalne. 

tak/nie/nie dotyczy 
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projektu lub w których planują podjąć zatrudnienie 
(w oparciu o dane wynikające z badania „Barometr 
zawodów” najbardziej aktualnego na dzień 
składania wniosku o dofinansowanie/realizacji 
projektu lub analizy ofert pracodawców). 

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 
2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 
polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014–2020   treść wniosku o 
dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 
kryterium może być uzupełniana lub poprawiana. 

Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny 
merytorycznej na podstawie treści wniosku. 

11. 

Beneficjent zapewnia możliwość skorzystania 
ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z 
zakresu włączenia społecznego 
realizowanych w ramach celu tematycznego 
9 w RPO WiM 2014-2020. 

Wprowadzenie kryterium ma na celu zapewnienie 
trwałości i skuteczności wsparcia realizowanego w 
obszarze włączenia społecznego.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zapisów wniosku o dofinansowanie. 

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 
2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 
polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014–2020   treść wniosku o 
dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 
kryterium może być uzupełniana lub poprawiana. 

Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny 
merytorycznej na podstawie treści wniosku. 

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

Kryterium ma charakter 
zerojedynkowy i nie jest 
stopniowalne. 

tak/nie 

 katalog kryteriów merytorycznych specyficznych fakultatywnych otrzymuje brzmienie: 

Kryteria merytoryczne – SPECYFICZNE FAKULTATYWNE 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium  Opis znaczenia kryterium   
Ocena 

(Tak / Nie lub pkt.) 
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1. 

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

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

Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny 
merytorycznej na podstawie treści wniosku. 

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

W ramach kryterium 
Wnioskodawca może 

uzyskać: 

5 pkt – jeżeli wykaże 
komplementarność ze 

wsparciem 
realizowanym w ramach 
innych niż EFS środków 

pomocowych Unii 
Europejskiej 

0 pkt – jeżeli nie wykaże 
komplementarności ze 

wsparciem 
realizowanym w ramach 
innych niż EFS środków 

pomocowych Unii 
Europejskiej 

2. 

Projekt jest realizowany przez 
Wnioskodawcę, który spełnia jednocześnie 
następujące warunki: 

 na dzień złożenia wniosku o 
dofinansowanie posiada co 
najmniej dwuletnie doświadczenie 
w prowadzeniu działalności w 
obszarze, którego dotyczy projekt, 
np. promocji zatrudnienia, 
łagodzenia skutków bezrobocia i 
aktywizacji zawodowej 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie 
doświadczenie Wnioskodawcy w obszarze zgodnym 
z tematyką projektu, głównie promocji zatrudnienia, 
łagodzenia skutków bezrobocia czy aktywizacji 
zawodowej oraz lokalizacja głównej siedziby 
Wnioskodawcy, rozumianej jako obszar, z którego 
rekrutowani będą uczestnicy projektu. 
Wnioskodawcy z siedzibą na obszarze realizacji 
projektu, posiadają zaplecze (kadrowe, lokalowe, 
techniczne), co podnosi ich wiarygodność na etapie 
oceny ich faktycznego potencjału niezbędnego do 
realizacji projektów. Ponadto posiadają oni lepsze 

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

W ramach kryterium 
Wnioskodawca może 

uzyskać: 

5 pkt – jeżeli posiada co 
najmniej dwuletnie 

doświadczenie w 
prowadzeniu 

działalności w obszarze, 
którego dotyczy projekt 

oraz posiada siedzibę 
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oraz 

 posiada siedzibę główną w miejscu 
realizacji projektu. 

rozeznanie w potrzebach zarówno adresatów 
projektów, jak i rynku pracy na poszczególnych 
obszarach regionu. Ich dotychczasowa współpraca 
m.in. z lokalnymi pracodawcami i instytucjami rynku 
pracy zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia 
problemów związanych np. z rekrutacją, 
znalezieniem miejsc na staże/praktyki zawodowe, a 
w dalszej perspektywie zwiększa szanse na 
osiągnięcie trwałych rezultatów związanych z 
aktywizacją zawodową uczestników projektu. Tym 
samym, Wnioskodawca posiadający siedzibę na 
obszarze realizacji projektu ma potencjał społeczny 
oraz jest „zakorzeniony” w danej społeczności.   

Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny 
merytorycznej na podstawie treści wniosku. 

główną w miejscu 
realizacji projektu. 

0 pkt – jeżeli nie posiada 
co najmniej dwuletniego 

doświadczenia w 
prowadzeniu 

działalności w obszarze, 
którego dotyczy projekt 

i/lub nie posiada 
siedziby głównej w 
miejscu realizacji 

projektu. 

 

3. 

Projekt zapewnia wykorzystanie 
zwalidowanych rezultatów PIW EQUAL i/lub 
rozwiązań wypracowanych w projektach 
innowacyjnych Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki (PO KL).  

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie 
wykorzystanie w projekcie zwalidowanych 
rezultatów PIW EQUAL i/lub rozwiązań 
wypracowanych w projektach innowacyjnych 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). 
Wiele z zaproponowanych rozwiązań powstałych w 
ramach projektów innowacyjnych stanowi gotowe 
do zastosowania narzędzia, będące odpowiedzią na 
konkretne problemy rynku pracy. Zostały one nie 
tylko w szczegółowy sposób opisane ale także 
zawierają elementy warunkujące bezpośrednie ich 
wykorzystanie w praktyce, tj. podręczniki, 
metodologie, programy, narzędzia informatyczne. 
Rozwiązania wypracowane w tych projektach mogą 
zatem służyć rozwiązaniu problemów 
zdefiniowanych w RPO. Ponadto skorzystanie z 
dostępnych już narzędzi umożliwi skuteczniejszą i 
bardziej efektywną kosztowo interwencję w 
obszarach szeroko pojętego rynku pracy w obecnej 
perspektywie finansowej. 

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

W ramach kryterium 
Wnioskodawca może 

uzyskać: 

5 pkt – jeżeli projekt 
zapewnia wykorzystanie 

co najmniej jednego 
zwalidowanego 

rezultatu PIW EQUAL 
i/lub co najmniej 

jednego rozwiązania 
wypracowanego w 

projektach 
innowacyjnych PO KL. 

0 pkt – jeżeli projekt nie 
zapewnia wykorzystania 

żadnego  
zwalidowanego 

rezultatu PIW EQUAL ani 
żadnego rozwiązania 
wypracowanego w 
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W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność  
zwalidowanych rezultatów PIW EQUAL i/lub 
rozwiązań wypracowanych w projektach 
innowacyjnych PO KL w zakresie: 

 cech grupy docelowej projektu z grupą, dla 
której opracowano rezultaty i/lub 
innowacyjne rozwiązania, 

 celowości wykorzystania określonych 
rezultatów bądź rozwiązań projektów 
innowacyjnych w kontekście celu projektu 
oraz celu szczegółowego Priorytetu 
inwestycyjnego 8i, jak również możliwości 
finansowania działań w kontekście 
wymogów dotyczących kwalifikowalności 
wydatków.  

Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny 
merytorycznej na podstawie treści wniosku. 

projektach 
innowacyjnych PO KL. 

4. 

Projekt stanowi element zintegrowanego 
przedsięwzięcia rewitalizacyjnego 
wynikającego z lokalnych planów rewitalizacji 
miast oraz stanowi uzgodnione 
przedsięwzięcie, zawarte w Ponadlokalnym 
programie rewitalizacji sieci miast Cittaslow. 

W ramach kryterium oceniane będzie, czy założenia 
przedstawione we wniosku stanowią element 
zintegrowanego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, 
uzupełniając działania infrastrukturalne o działania 
wspierające aktywizację zawodową osób 
bezrobotnych. 

Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny 
merytorycznej na podstawie treści wniosku. 

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

W ramach kryterium 
Wnioskodawca może 

uzyskać: 

5 pkt – jeżeli projekt 
stanowi element 
zintegrowanego 
przedsięwzięcia 

rewitalizacyjnego 
wynikającego z 

lokalnych planów 
rewitalizacji oraz 

stanowi uzgodnione 
przedsięwzięcie, 

zawarte w 
Ponadlokalnym 
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programie rewitalizacji 
sieci miast Cittaslow. 

0 pkt – jeżeli projekt nie 
stanowi elementu 
zintegrowanego 
przedsięwzięcia 

rewitalizacyjnego 
wynikającego z 

lokalnych planów 
rewitalizacji oraz nie 

stanowi uzgodnionego 
przedsięwzięcia, 

zawartego w 
Ponadlokalnym 

programie rewitalizacji 
sieci miast Cittaslow. 

5. 

Projekt jest skierowany w co najmniej 15% 
do osób zamieszkujących (w rozumieniu 
przepisów Kodeksu cywilnego) miasta 
średnie, w tym miasta tracące funkcje 
społeczno-gospodarcze.* 

 

Kryterium zostało wprowadzone w związku z 
wdrażaniem przez Ministerstwo Inwestycji i 
Rozwoju, zapowiedzianego w rządowej Strategii na 
rzecz Odpowiedzialnego rozwoju, pakietu działań 
dla miast średnich. Pakiet składa się z trzech 
filarów: 

1) dedykowane wsparcie z funduszy europejskich 
w ramach środków dostępnych w Krajowych 
Programach operacyjnych) określone przez 
Instytucje Zarządzające poszczególnymi 
programami; 

2) preferencje w lokowaniu inwestycji 
(preferencyjne warunki dostępu do specjalnych 
stref ekonomicznych i wysokości grantów w 
przypadku lokalizacji inwestycji w miastach 
średnich) oraz 

3) ułatwienie dostępu do Funduszu Inwestycji 
Samorządowych. 

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

W ramach kryterium 
wnioskodawca może 

uzyskać: 

5 pkt – jeżeli projekt jest 
skierowany w co 

najmniej 15% do osób 
zamieszkujących miasta 
średnie, w tym miasta 

tracące funkcje 
społeczno-gospodarcze. 

0 pkt – jeżeli projekt jest 
nie skierowany w co 

najmniej 15% do osób 
zamieszkujących miasta 

średnie w tym miasta 
tracące funkcje 

społeczno-gospodarcze. 
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Pakiet dotyczy miast powyżej 20 tys. mieszkańców 
oraz miast powyżej 15 tys. mieszkańców będących 
stolicami powiatów z wyłączeniem miast 
wojewódzkich. Celem wprowadzenia pakietu jest 
zrównoważony rozwój kraju wykorzystujący 
indywidualne potencjały poszczególnych 
terytoriów, a w szczególności aktywizacja 
potencjałów miast średnich tracących funkcje 
społeczno-gospodarcze. 

Miasta średnie – miasta powyżej 20 tysięcy z 
wyłączeniem miast wojewódzkich oraz mniejsze z 
liczbą ludności pomiędzy 15-20 tys. mieszkańców 
będące stolicami powiatów (tzw. miasta tracące 
funkcje społeczno-gospodarcze). 

Zgodnie z dokumentem Delimitacja miast średnich 
tracących funkcje społeczno- gospodarcze 
opracowanym przez IGiPZ PAN dla potrzeb Strategii 
na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju,  z obszaru 
subregionu olsztyńskiego do miast średnich należą: 
Bartoszyce, Kętrzyn, Lidzbark Warmiński, 
Mrągowo, Szczytno. 

Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny 
merytorycznej na podstawie treści wniosku.  

lub 

5. 

Projekt jest skierowany w co najmniej 15% 
do osób zamieszkujących (w rozumieniu 
przepisów Kodeksu cywilnego) miasta 
średnie, w tym miasta tracące funkcje 
społeczno-gospodarcze.* 

Kryterium zostało wprowadzone w związku z 
wdrażaniem przez Ministerstwo Inwestycji i 
Rozwoju, zapowiedzianego w rządowej Strategii na 
rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, pakietu działań 
dla miast średnich. Pakiet składa się z trzech 
filarów: 

1) dedykowane wsparcie z funduszy europejskich 
w ramach środków dostępnych w Krajowych 
Programach operacyjnych) określone przez 

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

W ramach kryterium 
wnioskodawca może 

uzyskać: 

5 pkt – jeżeli projekt jest 
skierowany w co 

najmniej 15% do osób 
zamieszkujących miasta 
średnie, w tym miasta 
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Instytucje Zarządzające poszczególnymi 
programami; 

2) preferencje w lokowaniu inwestycji 
(preferencyjne warunki dostępu do specjalnych 
stref ekonomicznych i wysokości grantów w 
przypadku lokalizacji inwestycji w miastach 
średnich) oraz 

3) ułatwienie dostępu do Funduszu Inwestycji 
Samorządowych. 

Pakiet dotyczy miast powyżej 20 tys. mieszkańców 
oraz miast powyżej 15 tys. mieszkańców będących 
stolicami powiatów z wyłączeniem miast 
wojewódzkich. Celem wprowadzenia pakietu jest 
zrównoważony rozwój kraju wykorzystujący 
indywidualne potencjały poszczególnych 
terytoriów, a w szczególności aktywizacja 
potencjałów miast średnich tracących funkcje 
społeczno-gospodarcze. 

Miasta średnie – miasta powyżej 20 tysięcy z 
wyłączeniem miast wojewódzkich oraz mniejsze z 
liczbą ludności pomiędzy 15-20 tys. mieszkańców 
będące stolicami powiatów (tzw. miasta tracące 
funkcje społeczno-gospodarcze). 

Zgodnie z dokumentem Delimitacja miast średnich 
tracących funkcje społeczno- gospodarcze 
opracowanym przez IGiPZ PAN dla potrzeb Strategii 
na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju,  z obszaru 
subregionu elbląskiego do miast średnich należą: 
Braniewo, Działdowo, Elbląg, Iława, Ostróda. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
treści wniosku o dofinansowanie projektu. 

tracące funkcje 
społeczno-gospodarcze. 

0 pkt – jeżeli projekt jest 
nie skierowany w co 

najmniej 15% do osób 
zamieszkujących miasta 

średnie w tym miasta 
tracące funkcje 

społeczno-gospodarcze. 

lub 
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5. 

Projekt jest skierowany w co najmniej 15% 
do osób zamieszkujących (w rozumieniu 
przepisów Kodeksu cywilnego) miasta 
średnie, w tym miasta tracące funkcje 
społeczno-gospodarcze.* 

Kryterium zostało wprowadzone w związku z 
wdrażaniem przez Ministerstwo Inwestycji i 
Rozwoju, zapowiedzianego w rządowej Strategii na 
rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, pakietu działań 
dla miast średnich. Pakiet składa się z trzech 
filarów: 

1) dedykowane wsparcie z funduszy europejskich 
w ramach środków dostępnych w Krajowych 
Programach operacyjnych) określone przez 
Instytucje Zarządzające poszczególnymi 
programami; 

2) preferencje w lokowaniu inwestycji 
(preferencyjne warunki dostępu do specjalnych 
stref ekonomicznych i wysokości grantów w 
przypadku lokalizacji inwestycji w miastach 
średnich) oraz 

3) ułatwienie dostępu do Funduszu Inwestycji 
Samorządowych. 

Pakiet dotyczy miast powyżej 20 tys. mieszkańców 
oraz miast powyżej 15 tys. mieszkańców będących 
stolicami powiatów z wyłączeniem miast 
wojewódzkich. Celem wprowadzenia pakietu jest 
zrównoważony rozwój kraju wykorzystujący 
indywidualne potencjały poszczególnych 
terytoriów, a w szczególności aktywizacja 
potencjałów miast średnich tracących funkcje 
społeczno-gospodarcze. 

Miasta średnie – miasta powyżej 20 tysięcy z 
wyłączeniem miast wojewódzkich oraz mniejsze z 
liczbą ludności pomiędzy 15-20 tys. mieszkańców 
będące stolicami powiatów (tzw. miasta tracące 
funkcje społeczno-gospodarcze). 

Zgodnie z dokumentem Delimitacja miast średnich 
tracących funkcje społeczno- gospodarcze 

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

W ramach kryterium 
wnioskodawca może 

uzyskać: 

5 pkt – jeżeli projekt jest 
skierowany w co 

najmniej 15% do osób 
zamieszkujących miasta 
średnie, w tym miasta 

tracące funkcje 
społeczno-gospodarcze. 

0 pkt – jeżeli projekt jest 
nie skierowany w co 

najmniej 15% do osób 
zamieszkujących miasta 

średnie w tym miasta 
tracące funkcje 

społeczno-gospodarcze. 
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opracowanym przez IGiPZ PAN dla potrzeb Strategii 
na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju,  z obszaru 
subregionu ełckiego do miast średnich należą: Ełk, 
Giżycko, Olecko, Pisz. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
treści wniosku o dofinansowanie projektu. 

 dodaje się katalog kryteriów etapu negocjacji w brzmieniu: 

Kryteria etapu negocjacji 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium  Opis znaczenia kryterium   
Ocena 

(Tak / Nie lub pkt.) 

1. 
Negocjacje zakończyły się wynikiem 
pozytywnym. 

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

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

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



49 
 

i/lub uwag przewodniczącego KOP i/lub ustaleń 
wynikających z procesu negocjacji. 

 pod katalogami kryteriów wyboru projektów dodaje się przypis w brzmieniu: „*WUP planuje organizację trzech odrębnych konkursów na każdy z subregionów. 
Oznacza to, że w danym konkursie będzie obowiązywało jedno z kryteriów związanych z obszarem realizacji projektu”. 

b) aktualizuje się pkt. 3.4 Działanie 10.4 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3: 
 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 
wersją elektroniczną a wersją papierową wniosku, 
uzupełnieniu podlega jedynie wersja papierowa wniosku. 

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

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

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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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: 

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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157Powyższa 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 

168 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 EUR157 wkładu 
publicznego168 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: 

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


53 
 

 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”. 

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. 

Instytucja organizująca konkurs może w Regulaminie 
konkursu zawęzić typy podmiotów uprawnionych do 
ubiegania się o dofinansowanie w stosunku do wskazanych 
w SZOOP w ramach Działania/Poddziałania. 

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

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

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. 

 

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

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

3.  
Wydatki w projekcie o wartości 
nieprzekraczającej wyrażonej w PLN 

W ramach kryterium weryfikowane będzie zastosowanie w 
projekcie o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w PLN 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty niespełniające 
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169Powyższa kwota jest przeliczana na PLN z wykorzystaniem miesięcznego obrachunkowego kursu wymiany stosowanego przez Komisję Europejską aktualnego na dzień ogłoszenia konkursu w 
przypadku projektów konkursowych albo na dzień wystosowania wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w przypadku projektów pozakonkursowych. Kurs jest 
publikowany na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=home&Language=en    

1710Zgodnie 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.). 

równowartości kwoty 100 000 EUR169 wkładu 
publicznego1710 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. 

równowartości kwoty 100 000 EUR wkładu publicznego 
uproszczonych metod rozliczania wydatków. 

 

przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie 
oceny merytorycznej. 

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

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). 

Instytucja organizująca konkurs może w Regulaminie 
konkursu zawęzić ww. zakresy zgodności z SZOOP w 
ramach Działania/Poddziałania, z wyłączeniem zakresu  

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

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. 
Uzupełnienie lub poprawa wniosku o dofinansowanie 
przez wnioskodawcę będzie możliwe na etapie 
negocjacji w zakresie wskazanym w Regulaminie. 
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zgodności z minimalną i maksymalną wartością projektu 
wskazaną w SZOOP RPO WiM 2014-2020 (o ile dotyczy). 

5.  

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

Weryfikowane będzie, czy Wnioskodawca wykazał, że 
projekt będzie miał pozytywny wpływ na zasadę 
horyzontalną UE: promowanie równości szans kobiet i 
mężczyzn oraz niedyskryminacji, zgodnie z art. 7 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz spełnienie 
standardu minimum oceniane na podstawie kryteriów 
oceny określonych w Wytycznych w zakresie realizacji 
zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady 
równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy 
unijnych na lata 2014-2020. 

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

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. 
Uzupełnienie lub poprawa wniosku o dofinansowanie 
przez wnioskodawcę będzie możliwe na etapie 
negocjacji w zakresie wskazanym w Regulaminie. 

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 

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

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. 
Uzupełnienie lub poprawa wniosku o dofinansowanie 



57 
 

Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1083/2006. 

przez wnioskodawcę będzie możliwe na etapie 
negocjacji w zakresie wskazanym w Regulaminie. 

7.  

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

Weryfikowane będzie, czy Wnioskodawca wykazał, że 
projekt będzie miał pozytywny wpływ na zasadę 
horyzontalną UE: promowanie równości szans i 
niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami, zgodnie z art. 7 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 
17 grudnia 2013 r. oraz zgodność z Wytycznymi w zakresie 
realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady 
równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy 
unijnych na lata 2014-2020. 
Przez pozytywny wpływ należy rozumieć zapewnienie 
dostępności do oferowanego w projekcie wsparcia dla 
wszystkich jego uczestników oraz zapewnienie dostępności 
wszystkich produktów projektu (które nie zostały uznane 
za neutralne) dla wszystkich użytkowników, zgodnie ze 
standardami dostępności, zgodnie z Wytycznymi w 
zakresie realizacji zasady równości szans i 
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet 
i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 

W przypadku nowo tworzonych i istotnie 
modernizowanych zasobów cyfrowych i infrastruktury 
(architektonicznej i transportowej) wytworzonych w 
ramach projektu, należy wskazać, iż zostały one 
zaprojektowane zgodnie z koncepcją uniwersalnego 
projektowania lub w przypadku braku możliwości jej 
zastosowania wykorzystano mechanizm racjonalnych 
usprawnień, zgodnie z warunkami określonymi w  
Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i 
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i 
mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 

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

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. 
Uzupełnienie lub poprawa wniosku o dofinansowanie 
przez wnioskodawcę będzie możliwe na etapie 
negocjacji w zakresie wskazanym w Regulaminie. 

 



58 
 

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. 

 

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

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. 
Uzupełnienie lub poprawa wniosku o dofinansowanie 
przez wnioskodawcę będzie możliwe na etapie 
negocjacji w zakresie wskazanym w Regulaminie. 

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. 

 

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

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. 
Uzupełnienie lub poprawa wniosku o dofinansowanie 
przez wnioskodawcę będzie możliwe na etapie 
negocjacji w zakresie wskazanym w Regulaminie. 

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: 

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

 

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. 

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

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

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. 

IZ/IP dopuszcza możliwość zmiany treści wniosku o 
dofinansowanie w zakresie branym pod uwagę przy 

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. 
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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/IP 
w kontekście zachowania spełniania kryterium. 

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

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

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. 

 

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

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. 

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

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

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

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

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. Za spełnienie przedmiotowego 
kryterium można uzyskać max  20 pkt, przy czym przez 
spełnienie przedmiotowego kryterium należy rozumieć 
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 szczegółowy opis i uzasadnienie potrzeby realizacji 
zadań oraz racjonalność harmonogramu realizacji 
projektu, 

 przyporządkowanie wskaźników realizacji do 
właściwego zadania, 

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

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

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

IZ/IP 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/IP 
w kontekście zachowania spełniania kryterium. 

uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach danego 
kryterium tj. 12 pkt 

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są 
odrzucane na etapie oceny merytorycznej. 

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

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

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,  

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. 

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

IZ/IP 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/IP 
w kontekście zachowania spełniania kryterium. 

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

6. 

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

 

W ramach kryterium weryfikowana będzie: 

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

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

 

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

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

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

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, 

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 



63 
 

 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 w okresie realizacji projektu 
prowadzi biuro projektu (lub posiada 
siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną 
prawnie dozwoloną formę organizacyjną 
działalności podmiotu) na terenie realizacji 
projektu z możliwością udostępnienia pełnej 
dokumentacji wdrażanego projektu oraz 
zapewniające uczestnikom projektu 

Ocenie podlega, czy Wnioskodawca prowadzi lub 
zobowiązał się prowadzić biuro w miejscu realizacji 
projektu. Miejsce realizacji projektu rozumiane jest 
jako obszar, wskazany we wniosku, z którego 
rekrutowani będą uczestnicy projektu. Kryterium 
zostanie uznane za spełnione jeśli biuro prowadzone 
będzie w co najmniej jednym powiecie, z którego 
rekrutowani będą uczestnicy. Lokalizacja biura 

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

Kryterium ma charakter 
zerojedynkowy i nie jest 
stopniowalne. 

tak/nie 

 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. 

IZ/IP 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/IP 
w kontekście zachowania spełniania kryterium. 

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są 
odrzucane na etapie oceny merytorycznej. 

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

Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić wniosek o 
dofinansowanie w części dotyczącej spełnienia 
kryterium w zakresie opisanym w stanowisku 
negocjacyjnym i określonym w Regulaminie.  
Uzupełnienie lub poprawa wniosku o dofinansowanie 
przez wnioskodawcę będzie możliwe na etapie 
negocjacji w zakresie wskazanym w Regulaminie. 
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możliwość osobistego kontaktu z kadrą 
projektu.. 

projektu w miejscu, w którym realizowany jest projekt 
jest uzasadniona koniecznością zapewnienia dostępu 
do informacji i świadczonych usług grupom 
docelowym. Biuro projektu powinno być prowadzone 
przez cały okres realizacji projektu, zapewniając 
dostępność dokumentacji projektowej oraz 
umożliwiając uczestnikom projektu osobisty kontakt z 
kadrą projektu. 

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 
r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 
2014–2020   treść wniosku o dofinansowanie w części 
dotyczącej spełniania kryterium może być uzupełniana 
lub poprawiana. 

Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny 
merytorycznej na podstawie treści wniosku. 

2. 

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

Ocenie podlega, czy projekt uwzględnia co najmniej 
jedną formę wsparcia z katalogu form wsparcia 
wskazanych w Regulaminie, w tym obligatoryjnie: 
utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku 
do lat 3, w istniejących  lub nowo tworzonych 
instytucjonalnych formach opieki przewidzianych 
ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3, tj. w żłobkach, 
klubach dziecięcych oraz w ramach instytucji 
dziennego opiekuna. Dodatkowo weryfikacji podlegać 
będzie, czy projekt uwzględnia założenie, zgodnie z 
którym miejsca opieki utworzone zostaną na obszarze 
województwa warmińsko-mazurskiego. 

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 
r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 
2014–2020   treść wniosku o dofinansowanie w części 
dotyczącej spełniania kryterium może być uzupełniana 
lub poprawiana. 

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

tak/nie 
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Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny 
merytorycznej na podstawie treści wniosku. 

3. 

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

Kryterium ma zapewnić, że w związku z realizacją 
projektu przez daną instytucję publiczną lub 
niepubliczną, prowadzącą żłobek, klub dziecięcy lub u 
dziennego opiekuna,  liczba miejsc opieki nad dziećmi 
do lat 3 będzie większa niż liczba tych miejsc 
prowadzonych przez daną instytucję w okresie 
poprzedzającym okres złożenia wniosku.  

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 
r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 
2014–2020   treść wniosku o dofinansowanie w części 
dotyczącej spełniania kryterium może być uzupełniana 
lub poprawiana. 

Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny 
merytorycznej na podstawie treści wniosku. 

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

tak/nie 

4. 

Wniosek o dofinansowanie dodatkowo 
uwzględnia następujące informacje:  

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

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

 informacje dotyczące sposobu 
utrzymania funkcjonowania miejsc 
opieki nad dziećmi do lat 3 po 
ustaniu finansowania z EFS, tj. 
informacje, z jakiego źródła, innego 

Zgodnie z kryterium projekt ma zapewnić adekwatne i 
efektywne wsparcie. W związku z tym Wnioskodawca 
zawiera we wniosku o dofinansowanie informacje na 
temat:  

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

  warunków lokalowych, w których utworzone 
będą miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w 
tym wykorzystanie bazy lokalowej, jej 

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

tak/nie 
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niż środki europejskie, miejsca te 
będą utrzymywane przez okres 
minimum 2 lat od daty zakończenia 
realizacji projektu, a także 
planowane działania zmierzające do 
utrzymania funkcjonowania tych 
miejsc opieki po ustaniu 
finansowania EFS. 

adekwatność do przepisów określających 
wymagania dla infrastruktury w 
poszczególnych formach opieki nad dziećmi 
do lat 3;  

 planowanych działań zmierzających do 
zapewnienia funkcjonowania utworzonych 
miejsc opieki po ustaniu finansowania EFS 
przez wymagany okres 2 lat. Wnioskodawca 
określa także źródła finansowania, inne niż 
wsparcie EFS, z którego miejsca te będą 
utrzymane w okresie trwałości.  

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 
r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 
2014–2020   treść wniosku o dofinansowanie w części 
dotyczącej spełniania kryterium może być uzupełniana 
lub poprawiana. 

Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny 
merytorycznej na podstawie treści wniosku. 

5. 

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

 
 
 

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

Kryterium dotyczy wyłącznie projektów 
uwzględniających aktywizację zawodową osób 
bezrobotnych lub osób biernych zawodowo, 
pozostających poza rynkiem pracy ze względu na 

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

tak/nie/nie dotyczy 
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obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osób, 
które przerwały karierę zawodową ze względu na 
urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie 
wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy. 

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 
r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 
2014–2020   treść wniosku o dofinansowanie w części 
dotyczącej spełniania kryterium może być uzupełniana 
lub poprawiana. 

Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny 
merytorycznej na podstawie treści wniosku. 

6. 

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

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

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

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 
r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

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

tak/nie/nie dotyczy 
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spójności finansowanych w perspektywie finansowej 
2014–2020   treść wniosku o dofinansowanie w części 
dotyczącej spełniania kryterium może być uzupełniana 
lub poprawiana. 

Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny 
merytorycznej na podstawie treści wniosku. 

7. 

W przypadku wsparcia szkoleniowego, 
realizowanego w ramach aktywizacji 
zawodowej osób bezrobotnych i/lub 
biernych zawodowo, efektem szkolenia jest 
uzyskanie kwalifikacji lub nabycie 
kompetencji w rozumieniu Wytycznych w 
zakresie monitorowania postępu rzeczowego 
realizacji programów operacyjnych na lata 
2014-2020.  

Wprowadzenie kryterium ma na celu zapewnienie 
wysokiej jakości i efektywności wsparcia poprzez 
zapewnienie mechanizmów gwarantujących, że każde 
zrealizowane w ramach projektu szkolenie będzie 
prowadziło do uzyskania kwalifikacji lub nabycia 
kompetencji. Uzyskanie kwalifikacji i nabycie 
kompetencji powinno być każdorazowo 
zweryfikowane poprzez przeprowadzenie 
odpowiedniego sprawdzenia przyswojonej wiedzy, 
umiejętności i kompetencji społecznych (np. w formie 
egzaminu). Ponadto, powinno być to potwierdzone 
odpowiednim dokumentem wskazującym co najmniej 
efekty uczenia się, które dana osoba osiągnęła w 
ramach szkolenia. 

Poprzez uzyskanie kwalifikacji należy rozumieć 
formalny wynik oceny i walidacji uzyskany w 
momencie potwierdzenia przez upoważnioną do tego 
instytucję, że dana osoba uzyskała efekty uczenia się 
spełniające określone standardy (patrz załącznik nr 8 
do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu 
rzeczowego realizacji programów operacyjnych na 
lata 2014 – 2020). 

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

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

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

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 
2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 
polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014–2020   treść wniosku o 
dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 
kryterium może być uzupełniana lub poprawiana. 

Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny 
merytorycznej na podstawie treści wniosku. 

8. 

W przypadku wsparcia szkoleniowego, 
realizowanego w ramach aktywizacji 
zawodowej osób bezrobotnych i/lub 
biernych zawodowo, szkolenia są zgodne ze 
zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem 
uczestnika projektu oraz zdiagnozowanymi 
potrzebami właściwego lokalnego lub 
regionalnego rynku pracy. 

Celem zastosowania kryterium jest osiągnięcie 
bardziej efektywnych rezultatów proponowanego 
wsparcia oraz dostosowanie kwalifikacji i kompetencji 
osób do potrzeb zidentyfikowanych na lokalnym 
rynku pracy, co w konsekwencji pozwoli na 
zwiększenie ich szans na podjęcie stałego 
zatrudnienia. Efektywna analiza rynku pracy wpłynie 
na rzeczywistą poprawę sytuacji uczestników 
projektu. 

Szkolenia muszą być zgodne ze zdiagnozowanymi 
potrzebami i potencjałem uczestnika projektu oraz 
zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego 
lub regionalnego rynku pracy. Ocenie podlega, czy 
prowadzą one do zdobycia kwalifikacji lub 
kompetencji w zawodach oczekiwanych przez 
pracodawców w województwie lub w 
powiecie/powiatach, z których pochodzą uczestnicy 
projektu lub w których planują podjąć zatrudnienie (w 

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

Kryterium ma charakter 
zerojedynkowy i nie jest 
stopniowalne. 

tak/nie/nie dotyczy 
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oparciu o dane wynikające z badania „Barometr 
zawodów” najbardziej aktualnego na dzień składania 
wniosku o dofinansowanie/realizacji projektu lub 
analizy ofert pracodawców). 

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 
r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 
2014–2020   treść wniosku o dofinansowanie w części 
dotyczącej spełniania kryterium może być uzupełniana 
lub poprawiana. 

Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny 
merytorycznej na podstawie treści wniosku. 

9. 

W przypadku osób pozostających bez pracy 
w momencie przystąpienia do projektu, w 
projekcie zakłada się realizację minimalnych 
poziomów efektywności zatrudnieniowej dla 
poszczególnych grup docelowych. 

Spełnienie powyższego kryterium będzie 
weryfikowane w okresie realizacji projektu i po jego 
zakończeniu, zgodnie z Wytycznymi w zakresie zasad 
realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku 
pracy na lata 2014-2020.  

Ocenie podlega, czy poziom efektywności 
zatrudnieniowej dla każdej z grup uczestników jest 
zgodny z poziomem wskazanym w danym 
Regulaminie, w którym to kryterium obowiązuje. 

Minimalny poziom kryterium efektywności 
zatrudnieniowej jest ustalany przez MR i podawany 
do publicznej wiadomości na stronie administrowanej 
przez MR, nie później niż do końca października roku 
poprzedzającego rok jego obowiązywania. Na tej 
podstawie, poziom efektywności zatrudnieniowej 
zostanie wskazany wprost w Regulaminie.  

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 
2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 
polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014–2020   treść wniosku o 

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

Kryterium ma charakter 
zerojedynkowy i nie jest 
stopniowalne. 

tak/nie/nie dotyczy 
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dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 
kryterium może być uzupełniana lub poprawiana. 

Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny 
merytorycznej na podstawie treści wniosku. 

10. 

Projektodawca legitymuje się  tytułem 
prawnym   do lokalu, w którym będą 
prowadzone miejsca opieki nad dziećmi do 
lat 3, powstałe w wyniku realizacji projektu, 
na okres nie krótszy niż okres realizacji 
projektu,  umożliwiającym jego użytkowanie 
i adaptację na potrzeby realizowanego 
projektu.  
 

Celem weryfikacji kryterium jest wyłonienie 
Beneficjentów, którzy dają gwarancje prawidłowej 
realizacji projektu, w tym wiarygodności i 
efektywności planowanych do poniesienia kosztów.  
Spełnienie kryterium będzie weryfikowane 
dwuetapowo: 

1. w trakcie oceny merytorycznej na podstawie 
treści wniosku 

2. w trakcie podpisywania umowy o 
dofinansowanie na podstawie oświadczenia. 

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 
2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 
polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014–2020   treść wniosku o 
dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 
kryterium może być uzupełniana lub poprawiana. 

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

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 jest komplementarny ze wsparciem 
realizowanym w ramach innych niż EFS 
środków pomocowych Unii Europejskiej lub z 
rządowym Programem „MALUCH+”. 

Premiowanie komplementarności przedsięwzięć w 
ramach projektów realizowanych z różnych 
Programów i funduszy zapewni kompleksowość 
różnego rodzaju wsparcia, a tym samym pozwoli 
realizować projekty będące odpowiedzią na realne 
zapotrzebowanie wynikające z realizacji innych 

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

W ramach kryterium 
Wnioskodawca może 
uzyskać: 

5 pkt – jeżeli wykaże 
komplementarność 
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przedsięwzięć. W przypadku komplementarności 
projektu z Programem „MALUCH+” polega ona na 
finansowaniu miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 z 
dwóch źródeł tj. ze środków EFS oraz rządowego 
Programu „MALUCH+”.  
W celu uniknięcia podwójnego finansowania tych 
samych wydatków związanych z tym samym 
miejscem opieki, beneficjent musi przedstawić 
szczegółowy kosztorys całego przedsięwzięcia, 
zawierający informacje na temat finansowania 
poszczególnych wydatków.  
Premię punktową za spełnienie przedmiotowego 
kryterium mogą otrzymać te wnioski o 
dofinansowanie, których Wnioskodawcy wykażą 
komplementarność podejmowanych w projekcie 
działań z działaniami podejmowanymi w co najmniej 
jednym projekcie współfinansowanym ze środków 
wspólnotowych lub z projektem finansowanym z 
rządowego programu „MALUCH+”. Wnioskodawca 
powinien wskazać konkretne działania w projektach, 
które są względem siebie komplementarne, tytuł 
projektu który był lub będzie współfinansowany z 
innych niż EFS źródeł oraz wskazać przedmiotowe 
źródło finansowania (oraz fakultatywnie inne 
informacje np. okres realizacji projektu, wartość 
projektu). 

Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny 
merytorycznej na podstawie treści wniosku. 

ze wsparciem 
realizowanym w 
ramach innych niż 
EFS środków 
pomocowych Unii 
Europejskiej lub z 
Programem 
„MALUCH+” 

0 pkt – jeżeli nie 
wykaże 
komplementarności 
ze wsparciem 
realizowanym w 
ramach innych niż 
EFS środków 
pomocowych Unii 
Europejskiej lub z 
Programem 
„MALUCH+” 

2. 

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

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

Kryterium wynika z terytorialnego podejścia do 
Programów Operacyjnych realizowanych przez 
Samorząd Województwa oraz idei koncentracji 
interwencji na określonych zagadnieniach w ściśle 
zdiagnozowanej przestrzeni. Realizacja projektów na 
wskazanych trzech obszarach strategicznej 
interwencji wymienionych w SzOOP będzie miała 
wpływ na budowanie spójności terytorialnej i 

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

W ramach kryterium 
wnioskodawca może 
uzyskać: 
5 pkt - jeżeli 
realizacja projektu 
obejmuje zasięgiem 
obszary gmin 
przypisanych do 
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OSI – Obszary przygraniczne 
 
 

przeciwdziałanie marginalizacji obszarów 
problemowych na terenach gmin „przypisanych” do 
poszczególnych OSI. 

Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny 
merytorycznej na podstawie treści wniosku. 

jednego z trzech 
Obszarów 
Strategicznej 
Interwencji (OSI) 
0 pkt - jeżeli 
realizacja projektu 
nie obejmuje 
zasięgiem obszary 
gmin przypisanych 
do jednego z trzech 
OSI. 

3. 

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

- przyzakładowych żłobków  

lub  

- przy uczelniach wyższych.  

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

Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny 
merytorycznej na podstawie treści wniosku. 

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

W ramach kryterium 
wnioskodawca może 
uzyskać: 
5 pkt - jeżeli 
realizacja projektu 
obejmuje tworzenie 
nowych miejsc opieki 
nad dziećmi do lat 3 
w ramach 
przyzakładowych 
żłobków lub przy 
uczelniach wyższych. 
0 pkt - jeżeli 
realizacja projektu 
nie obejmuje 
tworzenia nowych 
miejsc opieki nad 
dziećmi do lat 3 w 
ramach 
przyzakładowych 
żłobków lub przy 
uczelniach wyższych. 

4. 
Opiekunowie z niepełnosprawnościami, 
którzy posiadają dzieci w wieku do lat 3, 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy 
wnioskodawca zaplanował właściwy udział osób z 
niepełnosprawnościami w projekcie. Kryterium 

Spełnienie kryterium jest 
fakultatywne. Przyznanie 0 punktów 

W ramach kryterium 
wnioskodawca może 
uzyskać: 
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stanowią co najmniej 10% grupy docelowej 
projektu. 

 
 

należy rozpatrywać w świetle ustawy z dnia 27 
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych. Niepełnosprawność jest 
zjawiskiem, które może prowadzić do wykluczenia 
społecznego, dlatego aktywne wspieranie osób z 
niepełnosprawnościami jest tak istotne. Kryterium 
ma na celu aktywizację zawodową osób z 
niepełnosprawnościami w regionie. 

Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny 
merytorycznej na podstawie treści wniosku. 

nie dyskwalifikuje z możliwości 
uzyskania dofinansowania. 

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

5.  

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

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

Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny 
merytorycznej na podstawie treści wniosku. 

 

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

W ramach kryterium 
wnioskodawca może 
uzyskać: 
5 pkt – jeżeli 
zapewniono nowe 
miejsca opieki dla 
dzieci z 
niepełnosprawnościa
mi na poziomie co 
najmniej 10% 
wszystkich nowo 
utworzonych w 
projekcie miejsc 
opieki. 
0 pkt - jeżeli nie 
zapewniono nowych 
miejsc opieki dla 
dzieci z 
niepełnosprawnościa
mi na poziomie co 
najmniej 10% 
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wszystkich nowo 
utworzonych w 
projekcie miejsc 
opieki. 

6.  

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

 

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

Podmiotami ekonomii społecznej są podmioty 
wskazane w słowniku pojęć w Wytycznych w zakresie 
realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na 
lata 2014-2020. 

Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny 
merytorycznej na podstawie treści wniosku. 

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

W ramach kryterium 
wnioskodawca może 
uzyskać: 
10 pkt-jeżeli projekt 
jest realizowany 
wyłącznie przez 
podmiot ekonomii 
społecznej lub w 
ramach partnerstwa 
przez administrację 
publiczną i 
podmiot/ty 
ekonomii 
społecznej. 

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

 dodaje się katalog kryteriów etapu negocjacji w brzmieniu: 

Kryteria etapu negocjacji 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium  Opis znaczenia kryterium   
Ocena 

(Tak / Nie lub pkt.) 
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1. 
Negocjacje zakończyły się wynikiem 
pozytywnym. 

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

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

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

c) 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): 
 katalog kryteriów merytorycznych zerojedynkowych i punktowych otrzymuje brzmienie: 

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-

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność 
Wnioskodawcy z typem beneficjentów wskazanym w 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty niespełniające 
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3011Powyższa kwota jest przeliczana na PLN z wykorzystaniem miesięcznego obrachunkowego kursu wymiany stosowanego przez Komisję Europejską aktualnego na dzień ogłoszenia konkursu w 
przypadku projektów konkursowych albo na dzień wystosowania wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w przypadku projektów pozakonkursowych. Kurs jest 
publikowany na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=home&Language=en    

3112 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.). 

2020 jest podmiotem uprawnionym do 
ubiegania się o dofinansowanie w ramach 
właściwego Działania/Poddziałania RPO WiM 
2014-2020. 

Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WiM 2014-
2020. 

Instytucja organizująca konkurs może w Regulaminie 
konkursu zawęzić typy podmiotów uprawnionych do 
ubiegania się o dofinansowanie w stosunku do wskazanych 
w SZOOP w ramach Działania/Poddziałania. 

 

przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie 
oceny merytorycznej. 

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

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. 

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

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

3.  

Wydatki w projekcie o wartości 
nieprzekraczającej wyrażonej w PLN 
równowartości kwoty 100 000 EUR3011 wkładu 
publicznego3112 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. 

 

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

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

Instytucja organizująca konkurs może w Regulaminie 
konkursu zawęzić ww. zakresy zgodności z SZOOP w 
ramach Działania/Poddziałania, z wyłączeniem zakresu  
zgodności z minimalną i maksymalną wartością projektu 
wskazaną w SZOOP RPO WiM 2014-2020 (o ile dotyczy). 

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

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. 
Uzupełnienie lub poprawa wniosku o dofinansowanie 
przez wnioskodawcę będzie możliwe na etapie 
negocjacji w zakresie wskazanym w Regulaminie. 

 

5.  

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

Weryfikowane będzie, czy Wnioskodawca wykazał, że 
projekt będzie miał pozytywny wpływ na zasadę 
horyzontalną UE: promowanie równości szans kobiet i 
mężczyzn oraz niedyskryminacji, zgodnie z art. 7 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz spełnienie 
standardu minimum oceniane na podstawie kryteriów 
oceny określonych w Wytycznych w zakresie realizacji 
zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady 
równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy 
unijnych na lata 2014-2020. 

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

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. 
Uzupełnienie lub poprawa wniosku o dofinansowanie 
przez wnioskodawcę będzie możliwe na etapie 
negocjacji w zakresie wskazanym w Regulaminie. 
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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. 

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. 
Uzupełnienie lub poprawa wniosku o dofinansowanie 
przez wnioskodawcę będzie możliwe na etapie 
negocjacji w zakresie wskazanym w Regulaminie. 

7.  

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

Weryfikowane będzie, czy Wnioskodawca wykazał, że 
projekt będzie miał pozytywny wpływ na zasadę 
horyzontalną UE: promowanie równości szans i 
niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami, zgodnie z art. 7 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 
17 grudnia 2013 r. oraz zgodność z Wytycznymi w zakresie 
realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady 
równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy 
unijnych na lata 2014-2020. 
Przez pozytywny wpływ należy rozumieć zapewnienie 
dostępności do oferowanego w projekcie wsparcia dla 
wszystkich jego uczestników oraz zapewnienie dostępności 
wszystkich produktów projektu (które nie zostały uznane 
za neutralne) dla wszystkich użytkowników, zgodnie ze 
standardami dostępności, zgodnie z Wytycznymi w 
zakresie realizacji zasady równości szans i 
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet 
i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 

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

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. 
Uzupełnienie lub poprawa wniosku o dofinansowanie 
przez wnioskodawcę będzie możliwe na etapie 
negocjacji w zakresie wskazanym w Regulaminie. 
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W przypadku nowo tworzonych i istotnie 
modernizowanych zasobów cyfrowych i infrastruktury 
(architektonicznej i transportowej) wytworzonych w 
ramach projektu, należy wskazać, iż zostały one 
zaprojektowane zgodnie z koncepcją uniwersalnego 
projektowania lub w przypadku braku możliwości jej 
zastosowania wykorzystano mechanizm racjonalnych 
usprawnień, zgodnie z warunkami określonymi 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. 

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. 

 

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

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. 
Uzupełnienie lub poprawa wniosku o dofinansowanie 
przez wnioskodawcę będzie możliwe na etapie 
negocjacji w zakresie wskazanym w Regulaminie. 

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. 

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

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. 
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 Uzupełnienie lub poprawa wniosku o dofinansowanie 
przez wnioskodawcę będzie możliwe na etapie 
negocjacji w zakresie wskazanym w Regulaminie. 

Kryteria punktowe 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1.  

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

 

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

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

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

 barier, na które napotykają uczestnicy projektu, 

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

 

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

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. 

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

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

2.  
Zgodność projektu z właściwym celem 
szczegółowym Priorytetu Inwestycyjnego RPO 
WiM 2014-2020 oraz adekwatność doboru i 

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność 
projektu z właściwym celem szczegółowym Priorytetu 
Inwestycyjnego RPO WiM 2014-2020 oraz adekwatność 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. Za spełnienie przedmiotowego 
kryterium można uzyskać: 
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opisu wskaźników, źródeł oraz sposobu ich 
pomiaru. 

 

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. 

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. 

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. 

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

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

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. 

 

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

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. 

Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów w 
zakresie zgodnym z kartą oceny, stanowiącą załącznik 
do Regulaminu.   
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Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić wniosek o 
dofinansowanie w części dotyczącej spełnienia 
kryterium w zakresie opisanym w stanowisku 
negocjacyjnym i określonym w Regulaminie. 
Uzupełnienie lub poprawa wniosku o dofinansowanie 
przez wnioskodawcę będzie możliwe na etapie 
negocjacji w zakresie wskazanym w Regulaminie. 

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). 

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. 

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

Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić wniosek o 
dofinansowanie w części dotyczącej spełnienia 
kryterium w zakresie opisanym w stanowisku 
negocjacyjnym i określonym w Regulaminie.  
Uzupełnienie lub poprawa wniosku o dofinansowanie 
przez wnioskodawcę będzie możliwe na etapie 
negocjacji w zakresie wskazanym w Regulaminie. 
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5. 

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

 

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

 potencjału finansowego, 

 posiadanego potencjału kadrowego oraz sposobu jego 
wykorzystania w ramach projektu, 

 posiadanego potencjału technicznego, w tym 
sprzętowego i warunków lokalowych, 

 kadry zewnętrznej zaangażowanej do realizacji 
projektu,  

 struktury zarządzania projektem. 

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  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. 

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

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

6. 

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

 

W ramach kryterium weryfikowana będzie: 

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

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

 

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

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

Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić wniosek o 
dofinansowanie w części dotyczącej spełnienia 



85 
 

 katalog kryteriów merytorycznych specyficznych obligatoryjnych otrzymuje brzmienie: 

Kryteria merytoryczne – SPECYFICZNE OBLIGATORYJNE 

kryterium w zakresie opisanym w stanowisku 
negocjacyjnym i określonym w Regulaminie. 
Uzupełnienie lub poprawa wniosku o dofinansowanie 
przez wnioskodawcę będzie możliwe na etapie 
negocjacji w zakresie wskazanym w Regulaminie. 

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. 

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. 

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

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

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.  

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 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.  

Właściwa dla subregionu olsztyńskiego wartość 
wskaźnika dotyczącego liczby wykonanych badań 
w projekcie zostanie wskazana w Regulaminie.  

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 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. 

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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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.  

Właściwa dla subregionu elbląskiego  wartość 
wskaźnika dotyczącego liczby wykonanych badań 
w projekcie zostanie wskazana w Regulaminie.   

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

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 potrzeby organizacji konkursu zastosowano 
następujący podział alokacji w zakresie badań 
diagnostycznych oraz działań edukacyjnych: 

- 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.  

Właściwa dla subregionu ełckiego wartość 
wskaźnika dotyczącego liczby wykonanych badań 
w projekcie zostanie wskazana w Regulaminie.   

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. 

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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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 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: 

 

 

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

TAK/NIE 
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- 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 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.  

 

 

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

TAK/NIE 
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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 (o ile 
IOK nie ma do nich dostępu, zgodnie z art. 50a 
ustawy wdrożeniowej) i dostarczonego załącznika 
w postaci referencji, zaświadczeń 
potwierdzających posiadane doświadczenie. 

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 

 

 

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

TAK/NIE 
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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 
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. 
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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 miast 
średnich oraz miast średnich tracących funkcje 
społeczno-gospodarcze. 

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. 
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 

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 

Punktacja za spełnienie 
kryterium jest 

następująca: 0/10 
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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. 

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 
schorzenia kręgosłupa oraz narządów ruchu, w 
tym w obszarze edukacji prozdrowotnej. 

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 społeczeństwa województwa 

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: 0/15 
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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 (o ile IOK nie ma do nich dostępu, 
zgodnie z art. 50a ustawy wdrożeniowej), jak i  
dostarczonych referencji, zaświadczeń 
potwierdzających posiadane doświadczenie. 
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 

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. 

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 

Punktacja za spełnienie 
kryterium jest 

następująca: 0/10 
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Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia 
wskazanej informacji we wniosku w sposób czytelny 
i nie budzący wątpliwości. 

wyłącznie w przypadku uzyskania 
minimum 60 punktów za kryteria 
merytoryczne. 

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

4.  

Projekt 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. 

Wkład własny może być wnoszony w dowolnej 
formie wskazanej w Regulaminie.  
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi w oparciu 
o zapisy treści wniosku na etapie oceny 
merytorycznej. 

Kryterium punktowe 
Spełnienie kryterium nie jest 
obowiązkowe. Punkty mają 
charakter premiowy a ich 
uzyskanie zwiększa ogólną liczbę 

W przypadku wniesienia 
wkładu własnego w 

wysokości: 
6% - 7,99% - 5 pkt. 

8% - 14,99% - 10 pkt. 
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Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia 
wskazanej informacji we wniosku w sposób czytelny 
i nie budzący wątpliwości. 
 

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. 

15% - 15 pkt. 
W przypadku 

państwowych jednostek 
budżetowych: 

16% - 17,99% - 5 pkt. 
18% - 24,99% - 10 pkt. 

25% - 15 pkt. 

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 

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 
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podstawowej opieki zdrowotnej(ze wskazaniem 
zakresu świadczeń opieki zdrowotnej wynikających 
z realizacji kontraktu podpisanego z Płatnikiem). 

 katalog kryteriów etapu negocjacji – bez zmian. 
d) w całym dokumencie w odniesieniu do Wytycznych usuwa się słowo „krajowych”. 

 

 
 

 


