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WYKAZ ZMIAN 

       W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWEJ WŁĄCZENIE SPOŁECZNE 

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

         (zatwierdzonym Uchwałą nr 24/486/18/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 maja 2018 r.) 
 

W Szczegółowym opisie osi priorytetowej Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, przyjętym 
Uchwałą nr 50/539/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 września 2015 r., zmienionym Uchwałą nr 1/5/16/V z dnia 5 stycznia 2016 r., Uchwałą 
nr 10/109/16/V z dnia 16 lutego 2016 r., Uchwałą nr 20/335/16/V z dnia 5 kwietnia 2016 r., Uchwałą nr 32/492/16/V z dnia 6 czerwca 2016 r., Uchwałą nr 4/22/17/V z dnia 16 stycznia 
2017 r., Uchwałą nr 13/116/17/V z dnia 24 lutego 2017 r., Uchwałą nr 26/325/17/V dnia 24 kwietnia 2017 r., Uchwałą nr 39/602/17/V z dnia 28 czerwca 2017 r., Uchwałą nr 56/868/17/V 
z dnia 25 września 2017 r., Uchwałą nr 58/906/17/V z dnia 29 września 2017 r., Uchwałą nr 65/1030/17/V z dnia 7 listopada 2017 r., Uchwałą nr 75/1237/17/V z dnia 22 grudnia 2017 r., 
Uchwałą nr 11/183/18/V z dnia 27 lutego 2018 r., Uchwałą nr 19/395/18/V z dnia 23 kwietnia 2018 r. oraz Uchwałą nr 24/486/18/V z dnia 28 maja 2018 r. wprowadza się 
następujące zmiany: 

1. Rozdział II. Opis poszczególnych działań/poddziałań osi priorytetowej 11 – Włączenie społeczne RPO WiM 2014-2020, karta Poddziałania 11.2.2 Ułatwienie dostępu 
do usług zdrowotnych – projekt ZIT Olsztyn, wiersz 14. Limity i ograniczenia w realizacji projektów (jeśli dotyczy) – otrzymuje brzmienie: 
 

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

1. Działania podejmowane w sektorze ochrony zdrowia muszą być zgodne z Planem działań w sektorze zdrowia dla województwa 

warmińsko-mazurskiego wdrażanego z wykorzystaniem funduszy unijnych na szczeblu krajowym i regionalnym, po zatwierdzeniu 

przez Komitet Sterujący. 

2. Projekty dotyczące usług zdrowotnych powinny być skierowane do dzieci z rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem 

społecznym (zgodnie z definicją określoną w Wytycznych dotyczących realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego na lata 2014-2020). 

3. Działania edukacyjne w ramach projektu skierowane są do dzieci i młodzieży w wieku 11-17 lat oraz ich rodziców/ opiekunów i 

nauczycieli. 

4. Wsparcie realizowane jest w miejscu zamieszkania uczestnika projektu. W przypadku konieczności świadczenia usług opieki 

zdrowotnej w innym miejscu, Beneficjent zapewnia zwrot kosztów dojazdu lub zorganizowany dojazd z miejsca zamieszkania do 

miejsca wykonywania usług zdrowotnych i z powrotem uczestnikowi projektu oraz jego rodzicowi/ opiekunowi. 
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5. Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, dotyczących tematyki RPZ, w tym edukacja prozdrowotna, skierowane do 

odbiorców RPZ, prowadzone są przez osoby uprawnione do udzielania świadczeń oraz osoby legitymujące się nabyciem fachowych 

kwalifikacji do udzielania świadczeń w określonych w ramach danego RPZ.  

6. Wnioskodawca zapewni, iż świadczenia opieki zdrowotnej będą realizowane zgodnie z wymogami prawnymi, w szczególności w 

kontekście praw pacjenta. 

7. Koszty zapewnienia opieki nad osobą niesamodzielną (inną niż uczestnik projektu), będąca pod opieką rodzica/ opiekuna osoby 

korzystającej z usługi zdrowotnej w ramach RPZ, w czasie korzystania ze wsparcia, są kosztami kwalifikowalnymi. 

8. Wnioskodawca zapewnia, iż działania projektowe nie powielają działań realizowanych w funkcjonujących krajowych programach 

zdrowotnych, w tym w ramach PO WER. 

9. Wnioskodawca zapewnia, iż świadczenia oferowane w projekcie nie powielają się ze świadczeniami gwarantowanymi ze środków 

w ramach umowy z Płatnikiem. W przypadku powielania się świadczeń, Wnioskodawca zapewni mechanizmy zabezpieczające 

przed możliwością podwójnego finansowania (w ramach środków publicznych pozostających w dyspozycji Płatnika i RPO WiM 

2014-2020). 

10. Zaplanowane przez Wnioskodawcę szczegółowe wydatki w projekcie nie mogą przekraczać wysokości kosztów wskazanych w RPZ. 

11. Jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, które realizują własne projekty i/lub 

programy (w tym programy Polityki zdrowotnej) w zakresie profilaktyki zakażeń HPV, mogą wdrażać RPZ pod warunkiem, iż zakres 

działań RPZ oraz projektu/programu jst nie będzie się powielać (w ramach RPZ nie mogą być realizowane działania ujęte 

we własnym projekcie/ programie). 

12. Preferowane do objęcia wsparciem EFS w ramach projektów są osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ, a zakres wsparcia dla tych 
osób lub rodzin nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań 
towarzyszących, o których mowa w PO PŻ. 

2. Rozdział VI. Załączniki, Załącznik 3 Kryteria wyboru projektów wraz z warunkami formalnymi dla działań i poddziałań w ramach osi priorytetowej 11 – Włączenie 
społeczne: 
a) aktualizuje się pkt. 3.1/ppkt. 3.1.1 – warunki formalne oraz kryteria wyboru projektów dla Poddziałania 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób 

wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe: 

 katalog kryteriów merytorycznych punktowych otrzymuje brzmienie: 

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

Kryteria punktowe 
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Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. 

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

W ramach kryterium weryfikowana będzie adekwatność 
doboru grupy docelowej do zapisów  SZOOP RPO  WiM 2014-
2020  oraz opis specyfiki tej grupy, w tym: 

 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. 

IZ dopuszcza możliwość zmiany treści wniosku o 
dofinansowanie  na etapie realizacji projektu w zakresie 
branym pod uwagę przy ocenie spełnienia 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 spełnienia 
kryterium. 

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. 
Kryterium ma charakter rozstrzygający, tzn. w 
przypadku projektów o równej ogólnej liczbie 
punktów wyższe miejsce na liście projektów 
wybranych do dofinansowania otrzymuje ten, który 
uzyskał wyższą liczbę punktów w przedmiotowym 
kryterium. 
Ocena merytoryczna spełnienia kryteriów 
punktowych dokonywana jest na podstawie 
zgodności treści wniosku o dofinansowanie 
projektu z zapisami  właściwego Regulaminu (wraz 
z załącznikami, w tym Instrukcją wypełniania 
wniosku o dofinansowanie projektu  
współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020). 
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 
możliwa na etapie negocjacji, o ile projekt w 
ramach oceny merytorycznej spełnił wszystkie  
kryteria merytoryczne lub też został skierowany do 
negocjacji. 

2. 

Zgodność celu projektu z  SZOOP RPO  WiM 
2014-2020 oraz adekwatność doboru i opisu 
wskaźników, źródeł oraz sposobu ich pomiaru. 
 

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność celu 
projektu z SZOOP 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 dopuszcza możliwość zmiany treści wniosku o 
dofinansowanie na etapie realizacji projektu w zakresie 
branym pod uwagę przy ocenie spełnienia 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 spełnienia 
kryterium. 
 

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

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

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

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium 
są odrzucane na etapie oceny merytorycznej.  
Kryterium ma charakter rozstrzygający (4 stopnia), 
tzn. w przypadku projektów o równej ogólnej 
liczbie punktów i równej liczbie punktów w 
kryteriach punktowych nr 1, 4, 7, wyższe miejsce na 
liście projektów wybranych do dofinansowania 
otrzymuje ten, który uzyskał wyższą liczbę punktów 
w przedmiotowym kryterium. 
Ocena merytoryczna spełnienia kryteriów 
punktowych dokonywana jest na podstawie 
zgodności treści wniosku o dofinansowanie 
projektu z zapisami  właściwego Regulaminu  (wraz 
z załącznikami, w tym Instrukcją wypełniania 
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wniosku o dofinansowanie projektu  
współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020). 
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 
możliwa na etapie negocjacji, o ile projekt w 
ramach oceny merytorycznej spełnił wszystkie  
kryteria merytoryczne lub też został skierowany do 
negocjacji. 

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.  
Kryterium ma charakter rozstrzygający (7 stopnia), 
tzn. w przypadku projektów o równej ogólnej 
liczbie punktów i równej liczbie punktów w 
kryteriach punktowych nr 1, 2, 4, 5, 6, 7, wyższe 
miejsce na liście projektów wybranych do 
dofinansowania otrzymuje ten, który uzyskał 
wyższą liczbę punktów w przedmiotowym 
kryterium. 
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Ocena merytoryczna spełnienia kryteriów 
punktowych dokonywana jest na podstawie 
zgodności treści wniosku o dofinansowanie 
projektu z zapisami  właściwego Regulaminu  (wraz 
z załącznikami, w tym Instrukcją wypełniania 
wniosku o dofinansowanie projektu  
współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020). 
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 
możliwa na etapie negocjacji, o ile projekt w 
ramach oceny merytorycznej spełnił wszystkie  
kryteria merytoryczne lub też został skierowany do 
negocjacji. 

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

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

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

 przyporządkowanie wskaźników realizacji do właściwego 
zadania, 

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

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

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

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. Za spełnienie przedmiotowego 
kryterium można uzyskać max  20 pkt, przy czym 
przez spełnienie przedmiotowego kryterium należy 
rozumieć uzyskanie co najmniej 60% punktów w 
ramach danego kryterium tj. 12 pkt 
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium 
są odrzucane na etapie oceny merytorycznej.  
Kryterium ma charakter rozstrzygający (2 stopnia), 
tzn. w przypadku projektów o równej ogólnej 
liczbie punktów i równej liczbie punktów w 
kryterium punktowym nr 1, wyższe miejsce na liście 
projektów wybranych do dofinansowania 
otrzymuje ten, który uzyskał wyższą liczbę punktów 
w przedmiotowym kryterium. 
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IZ dopuszcza możliwość zmiany treści wniosku o 
dofinansowanie na etapie realizacji projektu w zakresie 
branym pod uwagę przy ocenie spełnienia 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 spełnienia 
kryterium. 
 

Ocena merytoryczna spełnienia kryteriów 
punktowych dokonywana jest na podstawie 
zgodności treści wniosku o dofinansowanie 
projektu z zapisami  właściwego Regulaminu  (wraz 
z załącznikami, w tym Instrukcją wypełniania 
wniosku o dofinansowanie projektu  
współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020). 
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 
możliwa na etapie negocjacji, o ile projekt w 
ramach oceny merytorycznej spełnił wszystkie 
kryteria merytoryczne lub też kryteria 
merytoryczne lub też został skierowany do 
negocjacji. 

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  na etapie realizacji projektu w zakresie 
branym pod uwagę przy ocenie spełnienia kryterium w 
sytuacji wystąpienia zdarzeń niedających się przewidzieć na 

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.   
Kryterium ma charakter rozstrzygający (5 stopnia), 
tzn. w przypadku projektów o równej ogólnej 
liczbie punktów i równej liczbie punktów w 
kryteriach punktowych nr 1, 2, 4, 7, wyższe miejsce 
na liście projektów wybranych do dofinansowania 
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moment składania wniosku o dofinansowanie. Każdy 
przypadek dokonania ww. zmian będzie rozpatrywany 
indywidualnie przez IZ w kontekście zachowania spełnienia 
kryterium. 
 

otrzymuje ten, który uzyskał wyższą liczbę punktów 
w przedmiotowym kryterium. 
Ocena merytoryczna spełnienia kryteriów 
punktowych dokonywana jest na podstawie 
zgodności treści wniosku o dofinansowanie 
projektu z zapisami  właściwego Regulaminu  (wraz 
z załącznikami, w tym Instrukcją wypełniania 
wniosku o dofinansowanie projektu  
współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020). 
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 
możliwa na etapie negocjacji, o ile projekt w 
ramach oceny merytorycznej spełnił wszystkie  
kryteria merytoryczne lub też został skierowany do 
negocjacji. 

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.  
Kryterium ma charakter rozstrzygający (6 stopnia), 
tzn. w przypadku projektów o równej ogólnej 
liczbie punktów i równej liczbie punktów w 
kryteriach punktowych nr 1, 2, 4, 5, 7, wyższe 
miejsce na liście projektów wybranych do 
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dofinansowania otrzymuje ten, który uzyskał 
wyższą liczbę punktów w przedmiotowym 
kryterium. 
Ocena merytoryczna spełnienia kryteriów 
punktowych dokonywana jest na podstawie 
zgodności treści wniosku o dofinansowanie 
projektu z zapisami  właściwego Regulaminu  (wraz 
z załącznikami, w tym Instrukcją wypełniania 
wniosku o dofinansowanie projektu  
współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020). 
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 
możliwa na etapie negocjacji, o ile projekt w 
ramach oceny merytorycznej spełnił wszystkie  
kryteria merytoryczne lub też został skierowany do 
negocjacji. 

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,  

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. 
Kryterium ma charakter rozstrzygający (3 stopnia), 
tzn. w przypadku projektów o równej ogólnej 
liczbie punktów i równej liczbie punktów w 
kryteriach punktowych nr 1 i 4, wyższe miejsce na 
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 poziom kosztów pośrednich. 
IZ dopuszcza możliwość zmiany treści wniosku o 
dofinansowanie na etapie realizacji projektu w zakresie 
branym pod uwagę przy ocenie spełnienia 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 spełnienia 
kryterium. 
 

liście projektów wybranych do dofinansowania 
otrzymuje ten, który uzyskał wyższą liczbę punktów 
w przedmiotowym kryterium.  
Ocena merytoryczna spełnienia kryteriów 
punktowych dokonywana jest na podstawie 
zgodności treści wniosku o dofinansowanie 
projektu z zapisami  właściwego Regulaminu  (wraz 
z załącznikami, w tym Instrukcją wypełniania 
wniosku o dofinansowanie projektu  
współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020). 
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 
możliwa na etapie negocjacji, o ile projekt w 
ramach oceny merytorycznej spełnił wszystkie  
kryteria merytoryczne lub też został skierowany do 
negocjacji. 


