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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 37/824/18/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 sierpnia 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., Uchwałą nr 24/486/18/V z dnia 28 maja 2018 r. oraz Uchwałą 
nr 37/824/18/V z dnia 21 sierpnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany: 

1. 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. 3.1.3 – warunki formalne oraz kryteria wyboru projektów dla Poddziałania 11.1.3 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób 

wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekt ZIT Ełk: 

 katalog kryteriów merytorycznych 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-
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”. 
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1926Powyższa 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    

2027Zgodnie 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.  

W przypadku projektu partnerskiego 
Wnioskodawca wykazał, że projekt 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 (ustawa 
wdrożeniowa). 

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  stanowiącego integralną 
część wniosku o dofinansowanie projektu. 
 

Spełnienie kryterium (lub przypisanie mu wartości „nie 
dotyczy”) 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”  projektu, w którym nie 
przewidziano utworzenia  partnerstwa. 

3.  

Wydatki w projekcie o wartości 
nieprzekraczającej wyrażonej w PLN 
równowartości kwoty 100 000 EUR1926wkładu 
publicznego2027są 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 
(rozumianego jako dofinansowanie ze środków EFS wraz z 
dofinansowaniem ze środków Budżetu Państwa oraz wkład 
własny – o ile pochodzi ze środków publicznych np. JST, FP) 
uproszczonych metod rozliczania wydatków. 

Spełnienie kryterium  (lub przypisanie mu wartości „nie 
dotyczy”) 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. 

4.  

Zgodność  projektu z zapisami 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), 

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 możliwa na etapie 
negocjacji, o ile projekt w ramach oceny merytorycznej 



3 
 

 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). 

spełnił wszystkie kryteria merytoryczne lub też został 
skierowany do negocjacji. 

 

5.  
Wnioskodawca wykazał, że projekt będzie 
zgodny z zasadą równości szans kobiet i 
mężczyzn (w oparciu o standard minimum). 

W ramach kryterium weryfikowane będzie czy projekt 
zakłada 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 
oraz na zasadach określonych w tych Wytycznych.   
Standard minimum jest spełniony w przypadku uzyskania 
co najmniej 3 punktów za poniższe kryteria oceny. 
Maksymalna  liczba  punktów  do  uzyskania  wynosi  6  
ponieważ  kryterium  nr  2  i  3  są alternatywne. 

1. We wniosku o dofinansowanie projektu podano 
informacje, które potwierdzają istnienie (albo 
brak istnienia) barier równościowych w obszarze 
tematycznym interwencji i/lub zasięgu 
oddziaływania projektu (punktacja od 0 do 1). 

2. Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera 
działania odpowiadające na zidentyfikowane 
bariery równościowe w obszarze tematycznym 
interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu 
(punktacja od 0 do 2). 

3. W przypadku stwierdzenia braku barier 
równościowych, wniosek o dofinansowanie 
projektu zawiera działania zapewniające 
przestrzeganie zasady równości szans kobiet i 
mężczyzn, tak aby na żadnym etapie realizacji 
projektu nie wystąpiły bariery równościowe 
(punktacja od 0 do 2). 

4. Wskaźnik (-i) realizacji projektu zostały podane w 
podziale na płeć i/lub został umieszczony opis 
tego, w jaki sposób rezultaty projektu przyczynią 
się do zmniejszenia barier równościowych 
istniejących  w obszarze tematycznym interwencji 

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 możliwa na etapie 
negocjacji, o ile projekt w ramach oceny merytorycznej 
spełnił wszystkie kryteria merytoryczne lub też został 
skierowany do negocjacji. 
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i/lub zasięgu oddziaływania projektu (punktacja 
od 0 do 2). 

5. Wniosek o dofinansowanie projektu wskazuje 
jakie działania zostaną podjęte w celu 
zapewnienia równościowego zarządzania 
projektem (punktacja od 0 do 1). 

6.  
Wnioskodawca wykazał, że projekt będzie 
zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju. 

W ramach kryterium weryfikowane będzie  czy projekt 
zakłada zgodność 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 możliwa na etapie 
negocjacji, o ile projekt w ramach oceny merytorycznej 
spełnił wszystkie  kryteria merytoryczne lub też został 
skierowany do negocjacji. 

7.  

Wnioskodawca wykazał, że projekt będzie miał 
pozytywny wpływ na zasadę równości szans i 
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami. 

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

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 możliwa na etapie 
negocjacji, o ile projekt w ramach oceny merytorycznej 
spełnił wszystkie kryteria merytoryczne lub też został 
skierowany do negocjacji. 
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unijnych na lata 2014-2020. W ramach kryterium nie jest 
weryfikowana zasada równości szans kobiet i mężczyzn. 
Zgodność kryterium będzie weryfikowana na podstawie 
treści wniosku o dofinasowanie projektu, gdzie 
Wnioskodawca zobowiązany jest wykazać pozytywny 
wpływ projektu na zasadę  równości szans i 
niedyskryminacji; przez pozytywny wpływ należy rozumieć 
zapewnienie dostępności do oferowanego w projekcie 
wsparcia dla wszystkich jego uczestników (potencjalnych 
uczestników) oraz  zapewnienie dostępności wszystkich 
produktów projektu (które nie zostały uznane za 
neutralne) dla wszystkich ich użytkowników. 
W przypadku nowo tworzonych i istotnie 
modernizowanych zasobów cyfrowych i infrastruktury 
(architektonicznej i transportowej) wytworzonych w 
ramach projektu, należy wskazać, że 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.  

W trakcie oceny nie stwierdzono niezgodności z 
prawodawstwem krajowym w zakresie 
odnoszącym się do sposobu realizacji i zakresu 
projektu. 

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność 
projektu z prawodawstwem krajowym. 

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 możliwa na etapie 
negocjacji, o ile projekt w ramach oceny merytorycznej 
spełnił wszystkie kryteria merytoryczne lub też został 
skierowany do negocjacji. 
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9.  
Wnioskodawca wykazał, że projekt będzie 
zgodny z zasadami pomocy publicznej lub 
pomocy de minimis. 

W ramach kryterium weryfikowana będzie czy projekt 
zakłada  zgodność 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, przy uwzględnieniu reguł ogólnych jej 
przyznawania oraz warunków jej dopuszczalności w danym 
typie projektu. 
 

Spełnienie kryterium (lub przypisanie mu wartości „nie 
dotyczy”)  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 możliwa na etapie 
negocjacji, o ile projekt w ramach oceny merytorycznej 
spełnił wszystkie  kryteria merytoryczne lub też został 
skierowany do negocjacji. 

10.  Poprawność programu rewitalizacji. 

W ramach kryterium weryfikowane będzie, czy program 
rewitalizacji, z którego wynika zgłoszony projekt, znajduje 
się Wykazie pozytywne zweryfikowanych programów 
rewitalizacji prowadzonym przez Instytucję Zarządzającą 
RPO WiM. Aby program rewitalizacji znalazł się na takiej 
liście Instytucja Zarządzająca RPO WiM musi 
przeprowadzić pozytywną weryfikację spełnienia 
wymogów dotyczących cech i elementów takich 
programów określonych w Wytycznych w zakresie 
rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-
2020. 
Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o listę 
sprawdzającą w zakresie spójności i poprawności 
sporządzenia programu rewitalizacji prowadzoną przez 
Instytucję Zarządzającą RPO WiM, stanowiącą załącznik do 
Regulaminu. 
W przypadku, gdy program rewitalizacji nie znajduje się w 
wykazie pozytywnie zweryfikowanych programów 
rewitalizacji, weryfikowane jest czy spełnia on wymogi 
dotyczące cech i elementów programu rewitalizacji 
określonych w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w 
programach operacyjnych na lata 2014-2020. 

 
 

Spełnienie kryterium (lub przypisanie mu wartości „nie 
dotyczy”) jest konieczne do przyznania dofinansowania. 
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są 
odrzucane na etapie oceny merytorycznej. 
Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu im 
wartości logicznych „tak” lub „nie” albo stwierdzeniu, że 
kryterium „nie dotyczy” danego projektu. 
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11.  

Projekt stanowi element zintegrowanego 
przedsięwzięcia rewitalizacyjnego 
wynikającego z lokalnego planu rewitalizacji. 
 

 

W ramach kryterium oceniane będzie, czy założenia 
projektu przedstawione we wniosku stanowią element 
zintegrowanego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, 
uzupełniającego działania infrastrukturalne o działania 
wspierające aktywizację społeczno-zawodową osób  
wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. W przypadku projektów rewitalizacyjnych nie 
związanych z infrastrukturą oceniane będzie czy projekt 
stanowi element przedsięwzięcia rewitalizacyjnego 
wynikającego z lokalnego programu rewitalizacji. 
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie złożonych  
przez  Wnioskodawcę, wraz z wnioskiem o 
dofinansowanie, załączników zgodnie z zapisami 
Regulaminu. 

Spełnienie kryterium (lub przypisanie mu wartości „nie 
dotyczy”) jest konieczne do przyznania dofinansowania. 
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są 
odrzucane na etapie oceny merytorycznej. 
Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu im 
wartości logicznych „tak” lub „nie” albo stwierdzeniu, że 
kryterium „nie dotyczy” danego projektu. 

Kryteria punktowe 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1.  

Adekwatność doboru grupy docelowej do 
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 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. 

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 
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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. 

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 w zakresie branym pod uwagę przy 
ocenienie spełniania kryterium, w sytuacji wystąpienia 
zdarzeń niedających się przewidzieć na moment składania 
wniosku o dofinansowanie. Każdy przypadek dokonania 
ww. zmian będzie rozpatrywany indywidualnie przez IZ w 
kontekście zachowania spełniania kryterium. 

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

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

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

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

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. 
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 
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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). 

IZ dopuszcza możliwość zmiany treści wniosku o 
dofinansowanie  na etapie realizacji projektu 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. 
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. 
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 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 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. 
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 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 
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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 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: 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. Za spełnienie przedmiotowego 
kryterium można uzyskać max  20 pkt, przy czym przez 
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 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 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 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. 

8. 
Zgodność ze Strategią Rozwoju Ośrodka 
Subregionalnego Ełk/ Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych (ZIT bis Ełk). 

 Stopień realizacji wskaźników Strategii Rozwoju 
Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025  
(projekt może uzyskać od 0 do 77 pkt.) 

 
gdzie:  

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. Za spełnienie przedmiotowego 
kryterium można uzyskać max 105 pkt, przy czym przez 
spełnienie przedmiotowego kryterium należy rozumieć 
uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach danego 
kryterium  
tj. 63 pkt 
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są 
odrzucane na etapie oceny merytorycznej. 
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 katalog kryteriów merytorycznych specyficznych obligatoryjnych otrzymuje brzmienie: 

Kryteria merytoryczne – SPECYFICZNE OBLIGATORYJNE 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 
Ocena 

(Tak / Nie / Nie dotyczy) 

1.  

Grupę docelową w projekcie stanowią w 
100%: 

 osoby powyżej 50 roku życia albo, 

 kobiety albo, 

 osoby młode poniżej 30 roku życia albo, 

Osoby z tych grup docelowych są szczególnie 
narażone na ryzyko wykluczenia społecznego lub 
ubóstwa. W związku z tym wymagają 
kompleksowego wsparcia społeczno-zawodowego 
dostosowanego do specyficznych potrzeb tych 
osób. Wnioskodawca wybiera jedną ze wskazanych 

Spełnienie kryterium (lub 
przypisanie mu wartości „nie 
dotyczy”) jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 
Projekty niespełniające 
przedmiotowego kryterium są 

TAK / NIE / NIE DOTYCZY 

wp – wartość wskaźnik do osiągnięcia w ramach projektu  
ws – wartość wskaźnika dla całej strategii ZIT  
x – ilość badanych wskaźników  
A – maksymalna liczba punktów do zdobycia w ramach 
tego kryterium  
Liczba punktów za to kryterium jest równa: 
P= 0-2 – 0 pkt 
P= 2,1-4 – 47 pkt 
P= 4,1-6 – 57 pkt 
P= 6,1-8 – 67 pkt 
P= 8,1 i powyżej – 77 pkt. 

 Zasięg oddziaływania projektu na obszarze ZIT 
Oceniany będzie zasięg terytorialny oddziaływania 
projektu:  
Projekt oddziałuje na jedną gminę: 0 pkt  
Projekt oddziałuje na cały obszar ZIT: 9 pkt  

 Oceniana będzie komplementarność projektu:  
Projekt jest kontynuacją projektu/ów realizowanego/ych 
na obszarze ZIT w perspektywie finansowej 2007-2013: 3 
pkt  
Projekt jest częścią zintegrowanego przedsięwzięcia 
wskazanego w Strategii ZIT (uzupełnia lub jest uzupełniany 
przez projekty finansowane z innych źródeł niż środki 
przeznaczone dla ZIT): 16 pkt  

Kryterium ma charakter rozstrzygający (8 stopnia), tzn. 
w przypadku projektów o równej ogólnej liczbie 
punktów i równej liczbie punktów w kryteriach 
punktowych nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7, wyższe miejsce na 
liście projektów wybranych do dofinansowania 
otrzymuje ten, który uzyskał wyższą liczbę punktów w 
przedmiotowym 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 możliwa na etapie 
negocjacji,  o ile projekt w ramach oceny merytorycznej 
spełnił wszystkie  kryteria merytoryczne lub też został 
skierowany do negocjacji. 
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 osoby posiadające najniższe wykształcenie 
(podstawowe, gimnazjalne) albo, 

 osoby z niepełnosprawnościami.  

w nazwie kryterium grup i kieruje do niej wsparcie 
w ramach projektu. 
Wskazane grupy docelowe zostały wyodrębnione 
na podstawie badań i analiz statystycznych 
dotyczących sytuacji społeczno-demograficznej w 
województwie warmińsko-mazurskim. 
W każdym projekcie, grupa docelowa musi być 
jednorodna tzn. Wnioskodawca kieruje wsparcie 
do konkretnej grupy (np. do kobiet, jednakże, nie 
wyklucza to sytuacji, iż w tej grupie kobiet znajdą 
się kobiety niepełnosprawne lub kobiety 50+). 
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi w oparciu 
o zapisy treści wniosku na etapie oceny 
merytorycznej. 

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

2.  

Projekt przewiduje informowanie 
właściwych terytorialnie ośrodków pomocy 
społecznej, powiatowych centrów pomocy 
rodzinie lub powiatowych urzędów pracy o 
projekcie i udzielonych formach wsparcia. 

Informowanie właściwych terytorialnie jednostek 
pomocy społecznej zagwarantować ma 
odpowiedni poziom koordynacji działań 
realizowanych w danym obszarze i w stosunku do 
danej grupy docelowej. Dzięki wdrożeniu tej 
zasady nie będzie dochodziło do sytuacji, w której 
poszczególne podmioty zaangażowane w działania 
na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym lub ubóstwem utrudniają sobie 
wzajemnie realizację przedsięwzięć 
współfinansowanych ze środków unijnych (np. 
poprzez konkurencję o potencjalnych 
uczestników). 
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. 
Ocena spełnienia kryterium 
polega na przypisaniu mu 
wartości logicznych „tak” albo 
„nie”. 

TAK / NIE 

3.  

Wskaźnik efektywności społecznej  wynosi 
co najmniej: 

 w odniesieniu do osób z 
niepełnosprawnościami – 34%,  

 w odniesieniu do pozostałych osób 
zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym – 34%. 

Efektywność społeczna jest mierzona wśród osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które skorzystały z usług aktywnej 
integracji o charakterze społecznym lub 
edukacyjnym lub zdrowotnym.  
Kryterium efektywności społecznej określa odsetek 
uczestników projektu, którzy po zakończeniu 
udziału w projekcie dokonali postępu w procesie 
aktywizacji społeczno-zawodowej i zmniejszenia 
dystansu do zatrudnienia, przy czym postęp 
powinien być rozumiany m.in. jako:  

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”. 

TAK / NIE 
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a) rozpoczęcie nauki;  
b) wzmocnienie motywacji do pracy po 

projekcie; 
c) zwiększenie pewności siebie i własnych 

umiejętności; 
d) poprawa umiejętności rozwiązywania 

pojawiających się problemów; 
e) podjęcie wolontariatu;  
f) poprawa stanu zdrowia; 
g) ograniczenie nałogów; 
h) doświadczenie widocznej poprawy w 

funkcjonowaniu (w przypadku osób 
z niepełnosprawnościami). 

Kryterium efektywności społecznej jest 
weryfikowane w terminie do 3 miesięcy od 
zakończenia udziału w projekcie. Wartość 
wskaźnika efektywności społecznej ustalana jest 
osobno dla:  
1. osób z niepełnosprawnościami; 
2. pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym.  
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi w oparciu 
o zapisy treści wniosku na etapie oceny 
merytorycznej. 

4.  

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej 
wynosi co najmniej: 

 w odniesieniu do osób z 
niepełnosprawnościami – 12%, 

 w odniesieniu do pozostałych osób 
zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym – 25%. 

Efektywność zatrudnieniowa jest mierzona wśród 
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które skorzystały z usług aktywnej 
integracji o charakterze zawodowym. 
Kryterium efektywności zatrudnieniowej określa 
odsetek uczestników projektu, którzy znaleźli się w 
jednej z poniższych sytuacji:  

a) jako osoby bierne zawodowo lub bezrobotne 
w momencie przystąpienia do projektu, 
podjęli zatrudnienie po zakończeniu udziału 
w projekcie lub w trakcie jego trwania; 

b) jako osoby bierne zawodowo w momencie 
przystąpienia do projektu, zaczęli poszukiwać 
pracy po zakończeniu udziału w projekcie; 

c) jako osoby bierne zawodowo lub bezrobotne 
w momencie przystąpienia do projektu, 
podjęli dalszą aktywizację zawodową, w tym 

Spełnienie kryterium (lub 
przypisanie mu wartości „nie 
dotyczy”) 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” „nie” 
albo stwierdzeniu, że kryterium 
„nie dotyczy” danego projektu. 
 

TAK / NIE / NIE DOTYCZY 
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w projekcie realizowanym w ramach PI 9v lub 
CT 8 (PI 8i, 8ii, 8iii lub 8iv), po zakończeniu 
udziału w projekcie lub w trakcie jego 
trwania; 

d) jako uczestnicy CIS lub KIS w trakcie trwania 
projektu lub po jego zakończeniu podjęli 
zatrudnienie w ramach zatrudnienia 
wspieranego; 

e) jako osoby zatrudnione w ZAZ lub 
uczestniczące w WTZ w trakcie trwania 
projektu lub po jego zakończeniu podjęli 
zatrudnienie na otwartym rynku pracy, w tym 
w PS.  

Kryterium efektywności zatrudnieniowej  jest 
weryfikowane w terminie do 3 miesięcy od 
zakończenia udziału w projekcie. Wartość 
wskaźnika efektywności zatrudnieniowej  ustalana 
jest osobno dla:  
1. osób z niepełnosprawnościami  
2. pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym.  
Wyłączenie z obowiązku stosowania kryterium 
efektywności zatrudnieniowej stosuje się do:  

a) osób nieletnich, wobec których zastosowano 
środki zapobiegania i zwalczania 
demoralizacji i przestępczości zgodnie z 
ustawą z dnia 26 października 1982 r. o 
postępowaniu w sprawach nieletnich; 

b) osób do 18 roku życia lub do zakończenia 
realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku 
nauki; 

c)   osób, które w ramach projektu lub po 
zakończeniu jego realizacji podjęły naukę 
w formach szkolnych. 

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

5.  

Projektodawca w okresie realizacji projektu 
prowadzi biuro projektu (lub posiada 
siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną 
prawnie dozwoloną formę organizacyjną 

Lokalizacja biura projektu lub siedziby 
Projektodawcy na terenie Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Ełku wpłynie na sprawne 

Spełnienie kryterium jest 
konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty 
niespełniające przedmiotowego 

TAK / NIE 
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działalności podmiotu) na terenie Miejskiego 
Obszaru Funkcjonalnego Ełku, z możliwością 
udostępnienia pełnej dokumentacji 
wdrażanego projektu oraz zapewniające 
uczestnikom projektu możliwość osobistego 
kontaktu z kadrą projektu.  
 

nadzorowanie przebiegu poszczególnych etapów 
wdrażania oraz rozliczania projektu. 
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. 

kryterium są odrzucane na etapie 
oceny merytorycznej. 
Ocena spełnienia kryterium 
polega na przypisaniu mu 
wartości logicznych „tak” albo 
„nie”. 
 

6.  

Wnioskodawca lub Partner ma co najmniej 
12-miesięczne doświadczenie w 
prowadzeniu działalności w obszarze 
pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych lub rynku pracy, na 
obszarze województwa warmińsko-
mazurskiego. 

Posiadanie takiego doświadczenia przez 
Wnioskodawcę lub Partnera/-ów  wymagane jest 
ze względu na specyfikę wskazanej grupy 
docelowej i może dać gwarancję efektywnego, 
celowego i gospodarnego wykorzystania środków 
przeznaczonych na wdrażanie działań. 
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 
(m.in. statut, KRS, wpis do ewidencji działalności 
gospodarczej, o ile IOK nie ma do nich dostępu, 
zgodnie z art. 50a ustawy wdrożeniowej). 
Jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki 
organizacyjne pomocy społecznej oraz instytucje 
rynku pracy są zwolnione z przedstawiania ww. 
informacji. 

Spełnienie kryterium (lub 
przypisanie mu wartości „nie 
dotyczy”) 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 stwierdzeniu, że 
kryterium „nie dotyczy” danego 
projektu. 
 

TAK / NIE / NIE DOTYCZY 

7.  
Projekt przewiduje, że co najmniej 20% 
uczestników podejmie zatrudnienie. 

Interwencja w ramach Poddziałania 
ukierunkowana jest na realizację celów Strategii 
EU2020 dotyczących zatrudnienia i zwalczania 
ubóstwa. Zgodnie ze Strategią Rozwoju Kraju 2020 
walka z wykluczeniem społecznym jest jednym z 
celów działań w obszarze poprawy spójności 
społecznej i terytorialnej. 
Projekty realizowane w ramach niniejszego 
Poddziałania przyczyniają się do realizacji tych 
celów przynosząc efekty bezpośrednie lub 
pośrednie w dłuższej perspektywie czasowej, 
ograniczając ryzyko przerywania aktywności 
zawodowej oraz ubóstwa i wykluczenia 
społecznego. 

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”. 
 

TAK / NIE 
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Wskaźnik uwzględnia zarówno osoby, które 
podjęły zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, 
umowę cywilno-prawną, jak również rozpoczęły 
działalność na własny rachunek bądź w podmiocie 
ekonomii społecznej. Wskaźnik mierzony jest do 4 
tygodni po zakończeniu udziału uczestnika w 
projekcie. 
Do wskaźnika nie są wliczane osoby, które nie 
ukończyły 18 r. życia w chwili wejścia do projektu. 
Szczegółową metodologię pomiaru wskaźnika 
określa Regulamin. Weryfikacja spełnienia 
kryterium nastąpi w oparciu o zapisy treści 
wniosku na etapie oceny merytorycznej. 

8.  

Grupę docelową projektu stanowią 
wyłącznie osoby mieszkające na obszarze 
wyznaczonym do rewitalizacji, wskazanym w 
„Programie Rewitalizacji Ełku na lata 2016-
2023”. 

Kryterium ma na celu realizację wsparcia dla osób 
zamieszkujących obszar wyznaczony do 
rewitalizacji, co przyczyni się do ożywienia 
społecznego oraz do poprawy jakości życia na tym 
obszarze. 
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. 

Spełnienie kryterium (lub 
przypisanie mu wartości „nie 
dotyczy”) 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”, „nie” 
albo stwierdzeniu, że kryterium 
„nie dotyczy” danego projektu. 

TAK / NIE / NIE DOTYCZY 

 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.  

Preferowane będą projekty zakładające, że 
co najmniej 30% osób uczestniczących w 
projekcie będą stanowiły osoby długotrwale 
bezrobotne. 

Osoby długotrwale bezrobotne znajdują się w 
szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy i w 
związku z tym są zagrożone wykluczeniem 
społecznym i ubóstwem. 

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

0/10 
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Grupę tą charakteryzuje zrezygnowanie, wyuczona 
bezradność, obniżenie poczucia własnej wartości, 
bardzo niska motywacja do pracy, 
zdezaktualizowane kwalifikacje zawodowe oraz 
brak wiedzy o rynku pracy. Projekty zakładające 
udział takich osób będą dodatkowo premiowane. 
Wsparcie w ramach projektu przyczyni się do 
podniesienia motywacji do pracy (aktywizacja, 
pobudzanie inicjatywności i przedsiębiorczości), 
umiejętności radzenia sobie na rynku pracy oraz 
nabycia niezbędnych kompetencji przez osoby 
długotrwale bezrobotne. 
Wsparcie tych osób wymaga zastosowania w 
pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o 
charakterze społecznym. 
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. 

punktów przyznanych dla 
projektu a tym samym może 
prowadzić do uplasowania 
projektu na wyższym miejscu w 
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. 

2.  
Projekt przewiduje, że co najmniej 50% 
uczestników zostanie objętych stażami lub 
praktykami zawodowymi.  

Staże i praktyki zawodowe są jednym z najlepszych 
sposobów na aktywizację społeczno-zawodową 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub 
ubóstwem. Stanowią one ważny element 
zdobywania kompetencji i doświadczenia 
zawodowego – tym samym zwiększają szansę na 
znalezienie zatrudnienia. Należy pamiętać, iż staże i 
praktyki zawodowe powinny być ostatnim etapem 
wsparcia. W przypadku ich realizacji powinny one 
stanowić kontynuację działań szkoleniowych 
realizowanych w projekcie.  
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. 

Kryterium punktowe. 
Spełnienie kryterium nie jest 
obowiązkowe. Punkty mają 
charakter premiowy a ich 
uzyskanie zwiększa ogólną liczbę 
punktów przyznanych dla 
projektu a tym samym może 
prowadzić do uplasowania 
projektu na wyższym miejscu w 
liście rankingowej. Punkty za 
kryteria specyficzne są 
przyznawane wyłącznie w 
przypadku uzyskania minimum 
60 punktów za kryteria 
merytoryczne. 
W przypadku spełnienia 
kryterium projekt uzyska 
maksymalną liczbę punktów. W 
przeciwnym przypadku projekt 
uzyska 0 punktów. 

0/5 



21 
 

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

Kryterium dotyczy tylko 2 typu projektu. 
Wkład własny może być wnoszony w dowolnej 
formie wskazanej w Regulaminie.  
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. 

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

W przypadku wniesienia 
wkładu własnego w 

wysokości: 
6% - 7,99% - 5 pkt. 

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

4.  

Projekt zapewnia wykorzystanie rozwiązań 
innowacyjnych wypracowanych w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO 
KL) lub wykorzystanie modelu 
aktywizującego osoby zagrożone 
wykluczeniem społecznym wypracowanego 
na podstawie zwalidowanych rezultatów PIW 
EQUAL. 

Wypracowane w PIW EQUAL modele aktywizujące 
osoby zagrożone wykluczeniem społecznym są 
szczególnie ważne i pomocne we wdrażaniu 
projektów. Warto kontynuować dobre i sprawdzone 
przedsięwzięcia w przedmiotowym zakresie oraz 
korzystać z wypracowanych przez PIW EQUAL 
rezultatów. Wiele z zaproponowanych rozwiązań 
powstałych w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki (PO KL) stanowi gotowe do 
zastosowania narzędzia, stanowiące odpowiedź na 
konkretne problemy społeczne. Zostały one nie 
tylko w szczegółowy sposób opisane ale także 
zawierają elementy warunkujące bezpośrednie ich 
wykorzystanie w praktyce, tj. podręczniki, 
metodologie, programy, narzędzia informatyczne. 
Rozwiązania wypracowane w PO KL mogą zatem 
służyć rozwiązaniu problemów zdefiniowanych w 
RPO. Ponadto skorzystanie z dostępnych już 
narzędzi umożliwi skuteczniejszą i bardziej 
efektywną kosztowo interwencję w obszarach 
szeroko pojętej polityki społecznej w obecnej 
perspektywie finansowej. 
Weryfikacja kryterium nastąpi na etapie oceny 
merytorycznej 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 dla 
projektu a tym samym może 
prowadzić do uplasowania 
projektu na wyższym miejscu w 
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. 

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

5.  

  
Projekt realizowany jest w partnerstwie 
wielosektorowym. Partnerstwo obejmuje co 
najmniej po jednym podmiocie z co najmniej 
dwóch różnych sektorów: 

 podmioty publiczne pomocy i integracji 
społecznej lub rynku pracy, 

 podmioty niepubliczne pomocy i 
integracji społecznej lub rynku pracy, 

 przedsiębiorcy lub przedsiębiorstwa 
społeczne. 

Projekty realizowane w partnerstwie 
wielosektorowym obejmują co najmniej po jednym 
podmiocie z co najmniej dwóch różnych sektorów: 
sektora publicznego pomocy i integracji społecznej 
lub rynku pracy, i/lub sektora niepublicznego 
pomocy i integracji społecznej lub rynku pracy i/lub 
sektora przedsiębiorstw. 
Współdziałanie instytucji działających w obszarze 
pomocy i integracji społecznej oraz rynku pracy 
stanowi jeden z najistotniejszych elementów 
aktywnej polityki społecznej, umożliwiając 
angażowanie jak największej liczby podmiotów 
działających na rzecz osób wykluczonych społecznie 
– na zasadach pełnego partnerstwa w zakresie 
zarówno programowania jak i realizacji projektów. 
Partnerstwo z podmiotami sektora prywatnego da 
gwarancję odpowiedniego przygotowania 
uczestników projektu do wejścia na rynek pracy. 
Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że 
zaangażowanie przedsiębiorców w realizowane 
przedsięwzięcia było niskie, a partnerstwa opierały 
się głównie na współpracy podmiotów publicznych i 
organizacji pozarządowych. Włączenie 
przedsiębiorców w realizację projektów jest jednak 
niezwykle istotne z punktu widzenia kształtowania 
pozytywnego wizerunku osób wykluczonych i 
zagrożonych wykluczeniem społecznym wśród 
pracodawców i przełoży się na lepsze i trwalsze 
efekty realizacji projektu. 
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 partnerskiej 
lub porozumienia. 
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 dla 
projektu a tym samym może 
prowadzić do uplasowania 
projektu na wyższym miejscu w 
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. 

0/10 
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6.  

Projekt stanowi uzupełnienie 
komplementarnych działań realizowanych w 
ramach projektów z zakresu rynku pracy (Oś 
priorytetowa 10) lub edukacji (Oś 
priorytetowa 2) zrealizowanych bądź 
realizowanych na terenie województwa 
warmińsko-mazurskiego. 

Uzyskanie komplementarności pomiędzy 
działaniami ww. Osi priorytetowych realizowanych 
na szczeblu regionalnym zapewni wysoką jakość 
polityki społecznej na lokalnym rynku pracy. 
Wzajemne uzupełnianie się działań projektowych 
skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym zapewni zmaksymalizowanie ich 
skuteczności. Działania realizowane w ramach Osi 
priorytetowej 11 powinny zatem wpisywać się w 
przemyślaną i logiczną ścieżkę wsparcia 
uczestniczek/ków projektów zrealizowanych lub 
realizowanych w ramach Osi priorytetowych 2 lub 
10. Przykładem takiej komplementarności jest 
sytuacja, w której osoby zagrożone wykluczeniem 
społecznym  biorące udział w projektach 
aktywizujących społecznie i zawodowo, mają 
zapewnioną opiekę dla swoich dzieci w ramach 
punktu przedszkolnego dofinansowanego ze 
środków finansowanych z Osi priorytetowej 2. 
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi na etapie 
oceny merytorycznej w oparciu o zapisy treści 
wniosku. 
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 dla 
projektu a tym samym może 
prowadzić do uplasowania 
projektu na wyższym miejscu w 
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. 

0/10 

7.  
Projekt przewiduje podjęcie zatrudnienia 
przez uczestników projektu na wyższym 
poziomie niż wymagany w Regulaminie. 

Interwencja w ramach Poddziałania ukierunkowana 
jest na realizację celów Strategii EU2020 
dotyczących zatrudnienia i zwalczania ubóstwa. 
Zgodnie ze Strategią Rozwoju Kraju 2020 walka z 
wykluczeniem społecznym jest jednym z celów 
działań w obszarze poprawy spójności społecznej i 
terytorialnej. 
Projekty realizowane w ramach niniejszego 
Poddziałania przyczyniają się do realizacji tych 
celów przynosząc efekty bezpośrednie lub 
pośrednie w dłuższej perspektywie czasowej, 
ograniczając ryzyko przerywania aktywności 
zawodowej oraz ubóstwa i wykluczenia 
społecznego. 
Osiągnięcie wartości wskaźnika na poziomie 
wyższym niż zakładany w Programie, oprócz 

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

W przypadku podjęcia 
zatrudnienia przez: 

25% uczestników – 5 pkt, 
35% uczestników – 10 pkt, 
40% uczestników – 15 pkt. 
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poprawy sytuacji uczestników, zmotywuje 
wnioskodawców do dbania o jakość projektu i 
ścisłej współpracy z instytucjami rynku pracy. W 
związku z tym, projekty takie będą dodatkowo 
premiowane. 
Wskaźnik uwzględnia zarówno osoby, które podjęły 
zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, umowę 
cywilno-prawną, jak również rozpoczęły działalność 
na własny rachunek bądź w podmiocie ekonomii 
społecznej. Wskaźnik mierzony jest do 4 tygodni po 
zakończeniu udziału uczestnika w projekcie. 
Szczegółową metodologię pomiaru wskaźnika 
określa Regulamin. 
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. 

 kryteria etapu negocjacji otrzymują brzmienie: 

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 

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. 
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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. 

b) aktualizuje się pkt. 3.2/ppkt. 3.2.1, 3.2.1.1 – warunki formalne oraz kryteria wyboru projektów dla Poddziałania 11.2.1 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych 

– projekty konkursowe (dla typu projektu: Opracowanie i wdrożenie programów wczesnego wykrywania (wraz z sanacją) wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci 

zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych): 

 usuwa się katalog kryteriów formalnych w brzmieniu: 

                                                 
2128Powyższa 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 

2229Zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności 
i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE z 20.12.2013, str. 320 L 347, z późn. zm.). 

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

Lp. Nazwa kryterium Definicja  kryterium 
Opis znaczenia 

kryterium 

1. 

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

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność 
Wnioskodawcy z typem beneficjentów wskazanym 
w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych                                 
RPO WiM 2014-2020. 
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu 
wartości logicznej „tak” albo „nie”. 

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

2. 

Wydatki w projekcie o wartości 
nieprzekraczającej wyrażonej w PLN 
równowartości kwoty 100 000 EUR2128wkładu 
publicznego2229są rozliczane uproszczonymi 
metodami, o których mowa w Wytycznych w 

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

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


26 
 

 katalog kryteriów merytorycznych otrzymuje brzmienie: 

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

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

3. 

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

W ramach kryterium weryfikowane będzie 
czy Wnioskodawca oraz Partnerzy (o ile dotyczy) 
nie podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania 
dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w: 
- art. 207 ust. 4 i ust.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych; 
- art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 

skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej; 

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

Kryterium weryfikowane na podstawie Oświadczenia 
Wnioskodawcy i Partnerów (o ile dotyczy). 
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu 
wartości logicznej „tak” albo „nie”. 

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

4. 

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. 

5. 
Okres realizacji projektu zawiera się 
w przedziale 1 stycznia 2014 – 31 grudnia 
2023 roku. 

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

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty niespełniające 
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie 
oceny formalnej albo oceny formalno-merytorycznej. 
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2130 Powyższa kwota jest przeliczana na PLN z wykorzystaniem miesięcznego obrachunkowego kursu wymiany stosowanego przez Komisję Europejską, aktualnego na dzień 
ogłoszenia konkursu w przypadku projektów konkursowych albo na dzień wystosowania wezwania do złożenia wniosku o dofinansowan ie 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 

2231Zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 
(Dz. Urz. UE z 20.12.2013, str. 320 L 347, z późn. zm.). 

KRYTERIA 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 
Wnioskodawca wskazał, że projekt 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 (ustawa 
wdrożeniowa). 

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 stanowiącego integralną część wniosku o 
dofinansowanie projektu.  

Spełnienie kryterium (lub przypisanie mu wartości 
„nie dotyczy”) 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’ projektu, w którym nie 
przewidziano utworzenia partnerstwa.  

3.  

Wydatki w projekcie o wartości 
nieprzekraczającej wyrażonej w PLN 
równowartości kwoty 100 000 EUR2130 wkładu 
publicznego2231 są rozliczane uproszczonymi 
metodami, o których mowa w Wytycznych w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w 

W ramach kryterium weryfikowane będzie zastosowanie w 
projekcie o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w PLN 
równowartości kwoty 100 000 EUR wkładu publicznego 
(rozumianego jako dofinansowanie ze środków EFS wraz z 
dofinansowaniem ze środków Budżetu Państwa oraz wkład 

Spełnienie kryterium (lub przypisanie mu wartości 
„nie dotyczy”) jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty niespełniające 
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie 
oceny merytorycznej.  
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zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020. 

własny – o ile pochodzi ze środków publicznych np. JST, FP) 
uproszczonych metod rozliczania wydatków.  

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

4.  

Zgodność projektu z zapisami 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, 

 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 możliwa 
na etapie negocjacji, o ile projekt w ramach oceny 
merytorycznej spełnił wszystkie kryteria merytoryczne 
lub też został skierowany do negocjacji. 

5.  

 
Wnioskodawca wykazał, iż projekt będzie 
zgodny z zasadą równości szans kobiet i 
mężczyzn (w oparciu o standard minimum). 

W ramach kryterium weryfikowane będzie czy projekt zakłada 
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 oraz na zasadach określonych w tych 
Wytycznych.  
Standard minimum jest spełniony w przypadku uzyskania co 
najmniej 3 punktów za poniższe kryteria oceny. Maksymalna 
liczba punktów do uzyskania wynosi 6 ponieważ kryterium nr 
2 i 3 są alternatywne.  

1. We wniosku o dofinansowanie projektu podano 
informacje, które potwierdzają istnienie (albo brak 
istnienia) barier równościowych w obszarze 
tematycznym interwencji i/lub zasięgu 
oddziaływania projektu (punktacja od 0 do 1).  

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 możliwa 
na etapie negocjacji, o ile projekt w ramach oceny 
merytorycznej spełnił wszystkie kryteria merytoryczne 
lub też został skierowany do negocjacji. 
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2. Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera 
działania odpowiadające na zidentyfikowane bariery 
równościowe w obszarze tematycznym interwencji 
i/lub zasięgu oddziaływania projektu (punktacja od 0 
do 2).  

3. W przypadku stwierdzenia braku barier 
równościowych, wniosek o dofinansowanie projektu 
zawiera działania zapewniające przestrzeganie 
zasady równości szans kobiet i mężczyzn, tak aby na 
żadnym etapie realizacji projektu nie wystąpiły 
bariery równościowe (punktacja od 0 do 2)  

4. Wskaźnik (-i) realizacji projektu zostały podane w 
podziale na płeć i/lub został umieszczony opis tego, 
w jaki sposób rezultaty projektu przyczynią się do 
zmniejszenia barier równościowych istniejących w 
obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu 
oddziaływania projektu (punktacja od 0 do 2). 

5. Wniosek o dofinansowanie projektu wskazuje jakie 
działania zostaną podjęte w celu zapewnienia 
równościowego zarządzania projektem (punktacja od 
0 do 1). 

6.  
  
Wnioskodawca wykazał, iż projekt będzie 
zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju. 

W ramach kryterium weryfikowane będzie czy projekt zakłada 
zgodność 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 możliwa 
na etapie negocjacji, o ile projekt w ramach oceny 
merytorycznej spełnił wszystkie kryteria merytoryczne 
lub też został skierowany do negocjacji. 

7.  

 
Wnioskodawca wykazał, że projekt będzie 
miał pozytywny wpływ na zasadę równości 
szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 
dla osób z niepełnosprawnościami. 

W ramach kryterium weryfikowane będzie czy projekt zakłada 
zgodność projektu z zasadą równości szans i niedyskryminacji, 
w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, o 
której mowa w art. 7 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty niespełniające 
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie 
oceny merytorycznej.  
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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  oraz 
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. W 
ramach kryterium nie jest weryfikowana zasada równości 
szans kobiet i mężczyzn.  
Zgodność kryterium będzie weryfikowana na podstawie treści 
wniosku o dofinasowanie projektu, gdzie Wnioskodawca 
zobowiązany jest wykazać pozytywny wpływ projektu na 
zasadę równości szans i niedyskryminacji; przez pozytywny 
wpływ należy rozumieć zapewnienie dostępności do 
oferowanego w projekcie wsparcia dla wszystkich jego 
uczestników (potencjalnych uczestników) oraz zapewnienie 
dostępności wszystkich produktów projektu (które nie zostały 
uznane za neutralne) dla wszystkich ich użytkowników. W 
przypadku nowo tworzonych i istotnie modernizowanych 
zasobów cyfrowych i infrastruktury (architektonicznej i 
transportowej) wytworzonych w ramach projektu, należy 
wskazać, że 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.  

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 możliwa 
na etapie negocjacji, o ile projekt w ramach oceny 
merytorycznej spełnił wszystkie kryteria merytoryczne 
lub też został skierowany do negocjacji. 

8.  

W trakcie oceny nie stwierdzono niezgodności 
z prawodawstwem krajowym w zakresie 
odnoszącym się do sposobu realizacji i zakresu 
projektu.  

W ramach kryterium weryfikowane będzie zgodność projektu 
z prawodawstwem krajowym. 
 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty niespełniające 
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie 
oceny merytorycznej. 
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Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu 
wartości logicznych „tak” albo „nie” albo „do 
negocjacji” co oznacza, że projekt może być 
uzupełniany lub poprawiany w części dotyczącej 
spełniania kryterium w zakresie opisanym w 
stanowisku negocjacyjnym i określonym w 
Regulaminie. 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. 

9.  
Wnioskodawca wykazał, że projekt będzie 
zgodny z zasadami pomocy publicznej lub 
pomocy de minimis. 

W ramach kryterium weryfikowane będzie czy projekt zakłada 
zgodność 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, przy uwzględnieniu 
reguł ogólnych jej przyznawania oraz warunków jej 
dopuszczalności w danym typie projektu. 
 

Spełnienie kryterium (lub przypisanie mu wartości 
„nie dotyczy”) 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 możliwa 
na etapie negocjacji, o ile projekt w ramach oceny 
merytorycznej spełnił wszystkie kryteria merytoryczne 
lub też został skierowany do negocjacji. 

Kryteria punktowe 

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, 

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 
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 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.  
 

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. 
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 

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 
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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.  

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 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 
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 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.  
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), 

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 
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 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 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. 

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 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 
moment składania wniosku o dofinansowanie. Każdy 
przypadek dokonania ww. zmian będzie rozpatrywany 

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 otrzymuje 
ten, który uzyskał wyższą liczbę punktów w 
przedmiotowym kryterium.  
Ocena merytoryczna spełnienia kryteriów 
punktowych dokonywana jest na podstawie zgodności 
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indywidualnie przez IZ w kontekście zachowania spełnienia 
kryterium. 

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 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). 
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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, 

 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.  

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 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 
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 katalog kryteriów merytorycznych specyficznych obligatoryjnych otrzymuj brzmienie: 

Kryteria merytoryczne – SPECYFICZNE OBLIGATORYJNE 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 
Ocena 

(Tak / Nie lub pkt.) 

1.  

 
Wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu 
realizowany będzie na obszarze województwa 
warmińsko – mazurskiego. 

W ramach kryterium zostanie zweryfikowane, czy 
Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie 
projektu założył realizację projektu na terenie 
województwa warmińsko - mazurskiego. 
Konieczność realizacji projektu na terenie 
województwa jest uzasadniona regionalnym 
charakterem przewidzianego wsparcia.  
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. 
Ocena spełnienia kryterium 
polega na przypisaniu mu 
wartości logicznych „tak” albo 
„nie”. 

TAK/NIE 

2.  
Wnioskodawca lub Partner jest podmiotem 
leczniczym udzielającym świadczeń opieki 
zdrowotnej. 

Świadczenia opieki zdrowotnej przewidziane w 
projekcie będą realizowane przez Wnioskodawcę 
lub Partnera będącego podmiotem wykonującym 
działalność leczniczą w obszarze zgodnym z 
zakresem Regionalnego Programu Zdrowotnego i 
uprawnionym na mocy przepisów prawa 
powszechnie obowiązującego do udzielania 
świadczeń opieki zdrowotnej. 
Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia 
oświadczenia w treści wniosku o zgodności z 
informacjami zawartymi w Rejestrze Podmiotów 
Wykonujących Działalność Leczniczą.  

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”. 

TAK/NIE 

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

3.  

Wnioskodawca zapewnia, iż działania 
merytoryczne realizowane w projekcie są 
zgodne z Programem Polityki Zdrowotnej w 
zakresie profilaktyki, wczesnego wykrywania i 
rehabilitacji zaburzeń ze spektrum autyzmu u 
dzieci i młodzieży. 

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.  
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi na etapie 
oceny merytorycznej w oparciu o deklaratywne 
zapisy treści wniosku i w okresie realizacji projektu. 
Na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie 
na podstawie dostarczonego załącznika w postaci 
oświadczenia. Oświadczenie ma zagwarantować, iż 
projekt będzie realizowany zgodnie z aktualnymi 
wymogami dotyczącymi realizacji Programu 
Polityki Zdrowotnej w zakresie profilaktyki, 
wczesnego wykrywania i rehabilitacji zaburzeń ze 
spektrum autyzmu u dzieci i młodzieży (w 
szczególności odnoszącymi się do standardów 
wykonywanych świadczeń opieki zdrowotnej, 
personelu oraz zaplecza technicznego, w jakie 
powinien być wyposażony realizator tego 
Programu). 
Wnioskodawca jest zobowiązany do 
przedstawienia wskazanej informacji we wniosku 
w sposób czytelny i nie budzący wątpliwości. 

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

TAK/NIE 

4.  

Grupę docelową w projekcie stanowią dzieci 
dotknięte zaburzeniami ze spektrum autyzmu 
w wieku 0-17 lat z rodzin zagrożonych 
ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym. 

Dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych dla osób 
dotkniętych zaburzeniami ze spektrum autyzmu 
jest w znacznym stopniu ograniczona.  
Fakt ten przyczynia się w dużej mierze do 
konieczności ponoszenia kosztów ze środków 
prywatnych na rehabilitację dzieci z rodzin 
zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem 
społecznym. Skutkuje to, iż proces rehabilitacji/ 
leczenia często nie może w pełni odpowiadać 
potrzebom tychże dzieci. 

 
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”. 

TAK/NIE 
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W związku z powyższym działania w ramach 
projektu służyć mają ułatwieniu dzieciom z rodzin 
zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem 
społecznym dostępu do usług opieki zdrowotnej. 
Zgodnie z założeniami konkursu, grupę docelową 
projektu stanowią mieszkańcy województwa 
warmińsko - mazurskiego.  
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi w oparciu 
o zapisy treści wniosku na etapie oceny 
merytorycznej. 

 

5.  

Wnioskodawca w ramach rekrutacji 
uczestników do projektu nawiązuje współpracę 
z ośrodkami pomocy społecznej (OPS) lub 
powiatowymi centrami pomocy rodzinie 
(PCPR). 

Zaangażowanie podmiotów pomocy i integracji 
społecznej w proces rekrutacji oraz realizację 
działań informacyjnych dotyczących projektu ma 
zagwarantować wzbudzenie zainteresowania 
działaniami projektowymi wśród potencjalnych 
uczestników. 
Pracownicy podmiotów pomocy i integracji 
społecznej posiadający wiedzę o zasadach realizacji 
projektu stanowić będą ogniwo łączące 
potencjalnych uczestników z Beneficjentem/ 
realizatorem projektu.  
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. 

 
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”. 
 

TAK/NIE 

6.  
Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 36 
miesięcy. 

Okres realizacji projektu nieprzekraczający 36 
miesięcy zapewni efektywniejszą realizację działań 
projektowych zgodnych z Programem Polityki 
Zdrowotnej.  
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. Projekty 
niespełniające przedmiotowego 
kryterium są odrzucane na etapie 
oceny merytorycznej. 
Ocena spełnienia kryterium 
polega na przypisaniu mu 
wartości logicznych „tak” albo 
„nie”. 

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

7.  

Projektodawca w okresie realizacji projektu 
prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, 
filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie 
dozwoloną formę organizacyjną działalności 
podmiotu) na terenie województwa 
warmińsko-mazurskiego, z możliwością 
udostępnienia pełnej dokumentacji 
wdrażanego projektu oraz zapewniające 
uczestnikom projektu możliwość osobistego 
kontaktu z kadrą projektu.   

Lokalizacja biura projektu lub siedziby 
Projektodawcy na terenie województwa 
warmińsko-mazurskiego pozwoli uczestnikom 
projektu na częstszy kontakt z kadrą projektu – 
sprzyja to budowaniu relacji i zaufania, co w prosty 
sposób przełoży się na większe zaangażowanie 
osób objętych wsparciem w działania projektowe. 
Kryterium umożliwi również sprawniejszy nadzór 
nad przebiegiem poszczególnych etapów 
wdrażania oraz rozliczania projektu. 
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. 
Ocena spełnienia kryterium 
polega na przypisaniu mu 
wartości logicznych „tak” albo 
„nie”. 
 

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.  

W ramach projektu przewiduje się  
zorganizowanie dodatkowych spotkań 
edukacyjnych 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 poprawa jakości życia 
mieszkańców poprzez rozwój i łatwiejszy dostęp do 
usług publicznych. 
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-

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

Punktacja za spełnienie 
kryterium jest 

następująca: 0/10 
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gospodarcze” opracowanej na potrzeby Strategii na 
rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.   
Lista miast średnich oraz lista miast średnich 
tracących funkcje społeczno-gospodarcze dla 
województwa warmińsko – mazurskiego: 
Bartoszyce, Kętrzyn, Lidzbark Warmiński, Mrągowo, 
Szczytno, Braniewo, Działdowo, Elbląg, Iława, 
Ostróda, Ełk, Giżycko, Olecko, Pisz. 
Wnioskodawca otrzyma 10 punktów w przypadku 
zorganizowania dodatkowych dwóch spotkań 
edukacyjnych na terenie jednego z miast 
wskazanych powyżej. Organizacja więcej niż 2 
spotkań nie będzie dodatkowo premiowana. 
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. 

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 
w działaniach na rzecz pacjentów/ dzieci 
dotkniętych zaburzeniami ze spektrum 
autyzmu.   

Współdziałanie partnerskie podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą z organizacją 
pozarządową, posiadającą minimum 2-letnie 
doświadczenie dotyczące działalności na rzecz 
pacjentów/ dzieci dotkniętych spektrum autyzmu, 
zagwarantuje upowszechnienie projektu oraz 
zwiększy świadomość społeczeństwa województwa 
warmińsko-mazurskiego o zaburzeniach ze 
spektrum autyzmu u dzieci i młodzieży. 
Doświadczenie Wnioskodawcy lub partnera liczone 
będzie na dzień ogłoszenia konkursu.  
Przy weryfikacji posiadanego doświadczenia 
przyjmuje się możliwość sumowania okresów  
zrealizowanych  działań, liczonych w pełnych 
miesiącach.  
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi na etapie 
oceny merytorycznej w oparciu o zapisy treści 
wniosku oraz na etapie podpisywania umowy o 
dofinansowanie weryfikacja nastąpi na podstawie 
dostarczonego załącznika w postaci podpisanej 
umowy o partnerstwie lub porozumienia, a także na 
podstawie dostarczonego załącznika w postaci 

Kryterium punktowe. 
Spełnienie kryterium nie jest 
obowiązkowe. Punkty mają 
charakter premiowy a ich 
uzyskanie zwiększa ogólną liczbę 
punktów przyznanych projektowi 
a tym samym może prowadzić do 
uplasowania projektu na 
wyższym miejscu na liście 
rankingowej. Punkty za kryteria 
merytoryczne specyficzne są 
przyznawane wyłącznie w 
przypadku uzyskania minimum 
60 punktów za kryteria 
merytoryczne.  
W przypadku spełnienia 
kryterium projekt uzyska 
maksymalną liczbę punktów. W 
przeciwnym przypadku projekt 
uzyska 0 punktów. 

Punktacja za spełnienie 
kryterium jest 

następująca: 0/15 
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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. 

3.  
Projekt przewiduje realizację wsparcia również 
w godzinach popołudniowych i  wieczornych 
oraz w soboty. 

Realizacja projektu również w godzinach 
popołudniowych i wieczornych oraz w soboty 
przyczyni się do zmniejszenia barier w dostępie do 
świadczeń opieki zdrowotnej gwarantowanych w 
ramach Programu Polityki Zdrowotnej w zakresie 
profilaktyki, wczesnego wykrywania i rehabilitacji 
zaburzeń ze spektrum autyzmu u dzieci i młodzieży. 
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi w oparciu 
o zapisy treści wniosku na etapie oceny 
merytorycznej. 
Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia 
wskazanej informacji we wniosku w sposób czytelny 
i nie budzący wątpliwości. 

Kryterium punktowe. 
Spełnienie kryterium nie jest 
obowiązkowe. Punkty mają 
charakter premiowy a ich 
uzyskanie zwiększa ogólną liczbę 
punktów przyznanych projektowi 
a tym samym może prowadzić do 
uplasowania projektu na 
wyższym miejscu na liście 
rankingowej. Punkty za kryteria 
merytoryczne specyficzne są 
przyznawane wyłącznie w 
przypadku uzyskania minimum 
60 punktów za kryteria 
merytoryczne.  
W przypadku spełnienia 
kryterium projekt uzyska 
maksymalną liczbę punktów. W 
przeciwnym przypadku projekt 
uzyska 0 punktów. 

Punktacja za spełnienie 
kryterium jest 

następująca: 0/10 

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 

Uzyskanie komplementarności pomiędzy 
działaniami ww. celów tematycznych lub 
finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego lub działań finansowanych ze 
środków krajowych realizowanych na szczeblu 
regionalnym zapewni wysoką jakość usług 
zdrowotnych. Wzajemne uzupełnianie się działań 
projektowych skierowanych do osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym zapewni 
zmaksymalizowanie ich skuteczności. Działania 
realizowane w ramach Osi priorytetowej 11 
powinny zatem wpisywać się w przemyślaną i 
logiczną ścieżkę wsparcia uczestniczek/ków 
projektów zrealizowanych lub realizowanych w 
ramach Osi priorytetowych 2 lub 10, działań 

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

Punktacja za spełnienie 
kryterium jest 
następująca: 
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 
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- Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego lub 
- środków krajowych. 
Powyższe działania zrealizowane bądź 
realizowane są na terenie województwa 
warmińsko-mazurskiego. 

finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego lub finansowanych ze środków 
krajowych realizowanych na szczeblu regionalnym. 
Przykładem takiej komplementarności jest sytuacja, 
w której osoby zagrożone wykluczeniem 
społecznym  biorące udział w projektach 
aktywizujących społecznie i zawodowo, mają 
zapewnioną opiekę dla swoich dzieci w ramach 
punktu przedszkolnego dofinansowanego ze 
środków finansowanych z Osi priorytetowej 2.  
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. 

 projektami/działaniami – 
15 pkt 

5.  

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. 
Na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie 
weryfikacja nastąpi na podstawie dostarczonego 
załącznika w postaci kopii umowy potwierdzającej, 
iż Wnioskodawca/Partner lub podmiot, z którym 
współpracują jest podmiotem leczniczym 
posiadającym kontrakt z Płatnikiem na realizację 
świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu 
podstawowej opieki zdrowotnej (ze wskazaniem 
zakresu świadczeń opieki zdrowotnej wynikających 
z realizacji kontraktu podpisanego z Płatnikiem). 

Kryterium punktowe 
Spełnienie kryterium nie jest 
obowiązkowe. Punkty mają 
charakter premiowy a ich 
uzyskanie zwiększa ogólną liczbę 
punktów przyznanych projektowi 
a tym samym może prowadzić do 
uplasowania projektu na 
wyższym miejscu na liście 
rankingowej. Punkty za kryteria 
specyficzne są przyznawane 
wyłącznie w przypadku uzyskania 
minimum 60 punktów za kryteria 
merytoryczne. 
W przypadku spełnienia 
kryterium projekt uzyska 
maksymalną liczbę punktów. W 
przeciwnym przypadku projekt 
uzyska 0 punktów.  

Punktacja za spełnienie 
kryterium jest 

następująca: 0/15 
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6.  

Projekt jest skierowany do grup docelowych z 
obszarów o najniższym stopniu rozwoju i 
pogarszających się perspektywach 
rozwojowych, zgodnie z następującymi 
Obszarami Strategicznej Interwencji: 
• Obszary o słabym dostępie do usług 

publicznych i/lub 
• Obszary peryferyzacji społeczno-

gospodarczej. 

Kryterium kierunkuje realizację projektów na 
obszarach o najniższej dostępności do usług 
warunkujących możliwości rozwojowe. Spełnienie 
kryterium przyczyni się do zwiększenia potencjału 
lokalnych społeczności do samodzielnego 
świadczenia usług zdrowotnych. 
Wykaz gmin należących do poszczególnych OSI 
będzie stanowił załącznik do Regulaminu. 
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 
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: 0/10 

2. Rozdział VII. Inne (opcjonalnie w zależności od decyzji IZ), Słownik terminologiczny – aktualizuje się definicję Beneficjenta, która otrzymuje brzmienie: 

Pojęcie Definicja Źródło 

Beneficjent 

Oznacza podmiot publiczny lub prywatny lub osobę fizyczną, odpowiedzialne za inicjowanie 
lub zarówno inicjowanie, jak i wdrażanie operacji, oraz 

a) w kontekście pomocy państwa – podmiot, który otrzymuje pomoc, z wyjątkiem 
przypadku gdy kwota pomocy dla poszczególnych przedsiębiorstw jest niższa niż 
200 000 EUR, w którym to przypadku dane państwo członkowskie może 
zadecydować, że beneficjentem jest podmiot udzielający pomocy, bez uszczerbku dla 
rozporządzeń Komisji (UE) nr 1407/20133532(UE) nr 1408/20133633i (UE) nr 
717/20143734 oraz 

b) w kontekście instrumentów finansowych na mocy części drugiej tytuł IV niniejszego 
rozporządzenia – podmiot, który wdraża instrument finansowy lub w stosownych 
przypadkach, fundusz funduszy; 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013  z 
dnia 17 grudnia 2013 r.  z późn.zm.  

                                                 
3510232Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U. L 352 z 
24.12.2013, s. 1). 
3610333Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym 
(Dz. U. L 352 z 24.12.2013, s. 9). 
3710434Rozporządzenie Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze 
rybołówstwa i akwakultury (Dz. U. L 190 z 28.6.2014, s.45). 
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oraz podmiot o którym mowa w art. 63 rozporządzenia ogólnego. 

 

 
 

 

 
 

 


