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WYKAZ ZMIAN 

W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWEJ DOSTĘP DO WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH 
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020 

 

W Szczegółowym opisie osi priorytetowej Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

na lata 2014-2020, przyjętym Uchwałą nr 66/774/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 grudnia 2015 r. z późń. zm., wprowadza się następujące 

zmiany: 

I. W Rozdziale II Opis poszczególnych osi priorytetowych RPO WiM 2014-2020 oraz poszczególnych działań/poddziałań, Poddziałanie 9.3.2 Infrastruktura dydaktyczna szkół 

wyższych, pkt 24 Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (PLN) (jeśli dotyczy) otrzymuje następujące brzmienie: 

24. Minimalna i maksymalna wartość wydatków 

kwalifikowanych  projektu (PLN)  

(jeśli dotyczy) 

Instytucja ogłaszająca konkurs może ustalić maksymalną wartość wydatków kwalifikowalnych projektu na etapie 

ogłoszenia o konkursie. 

Min. 13 000 000,00 

 

II. W Rozdziale VI Załączniki, Zał. Nr 3 Warunki formalne i kryteria wyboru projektów, w katalogu warunków formalnych i kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 

9.3.2 Infrastruktura dydaktyczna szkół wyższych otrzymuje następujące brzmienie: 

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

LATA 2014-2020 

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

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 

Lp. Nazwa warunku Definicja warunku Opis warunku 

1. 
Kompletność wniosku 

i załączników 

Wniosek o dofinansowanie i załączniki są kompletne, spójne  

i sporządzone zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku  

o dofinansowanie i regulaminem konkursu 

Warunek formalny  zerojedynkowy. 

Ocena spełniania warunku polega na przypisaniu 

wartości logicznych „tak” lub „nie”. 
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2. 
Forma złożenia wniosku 

i załączników 

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami został złożony w formie określonej 

w regulaminie konkursu 

Warunek formalny zerojedynkowy. 

Ocena spełniania warunku polega na przypisaniu 

wartości logicznych „tak” lub „nie”. 

3. 
Termin złożenia wniosku 

i załączników  

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami został złożony w terminie 

określonym w regulaminie konkursu 

Warunek formalny zerojedynkowy. 

Ocena spełniania warunku polega na przypisaniu 

wartości logicznych „tak” lub „nie”. 

 

KRYTERIA FORMALNE WYBORU PROJEKTÓW  (OBLIGATORYJNE) 

Projekty niespełniające kryteriów formalnych są odrzucane i nie podlegają dalszej ocenie. 

Lp Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis kryterium 

1. 

Kwalifikowanie się projektu w 

ramach danego działania/ 

poddziałania zgodnie z zapisami 

SZOOP i regulaminu 

Projekt wpisuje się w założenia określone w SZOOP/regulaminie, a przyjęte 

założenia projektu kwalifikują go do wsparcia w ramach działania/ poddziałania, do 

którego został on złożony.  Instytucja ogłaszająca konkurs może w regulaminie 

konkursu zawęzić typy projektów w stosunku do wskazanych w SZOOP w ramach 

działania. 

Weryfikowane w ramach kryterium będzie, czy:  

 projekt mieści się w katalogu możliwych do realizacji typów projektów, 

 uzasadnienie, opis i cel projektu określone w części III wniosku o 

dofinansowanie projektu są zgodne z celami działania określonymi w SZOOP,  

 czy projekt nie został fizycznie ukończony (w przypadku robót budowlanych) 

lub w pełni zrealizowany (w przypadku dostaw i usług) przed przedłożeniem 

do IZ RPO wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WiM 2014-2020, 

niezależnie od tego, czy wszystkie dotyczące tego projektu płatności zostały 

przez Wnioskodawcę dokonane – z zastrzeżeniem zasad określonych dla 

pomocy publicznej, 

 czy projekt jest zgodny z limitami i ograniczeniami określonymi w 

SZOOP/regulaminie. 

Kryterium obligatoryjne. 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu 

im wartości logicznych „tak” lub  „nie”. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 

dofinansowania.  
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2. 

Niepodleganie wykluczeniu 

z  możliwości ubiegania się o 

dofinansowanie ze środków UE 

na podstawie odrębnych 

przepisów 

Wnioskodawca oraz partnerzy (o ile dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z 

możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w: 

 ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 

 ustawie z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkachpowierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej; 

 ustawie z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów 

zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 

Kryterium weryfikowane na podstawie  informacji pozyskanych z Rejestru 

Podmiotów Wykluczonych . 

Kryterium obligatoryjne. 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu 

im wartości logicznych „tak” lub  „nie”. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 

dofinansowania.  

 

 

 

3. 

 

Wartość projektu oraz poziom 

dofinansowania projektu 

1) Wartość projektu i jego poziom dofinansowania są zgodne z obowiązującymi 

poziomami dla działania/poddziałania/typu projektu określonymi w 

SZOOP/Regulaminie.  Instytucja ogłaszająca konkurs może w regulaminie konkursu 

zawęzić minimalne/maksymalne ww. wartości wskazane w SZOOP w ramach 

działania. 

Weryfikowane w ramach kryterium będzie, czy: 

 maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych nie 

przekracza maksymalnego poziomu dofinansowania? 

 minimalna i maksymalna wartość projektu nie przekracza minimalnej i 

maksymalnej wartości projektu? 

 minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu 

nie przekracza minimalnej i maksymalnej wartości wydatków 

kwalifikowalnych? 

 wartość dofinansowania nie jest wyższa niż kwota alokacji? 

 wielkość dofinansowania nie przekracza limitu pomocy de minimis 

(SHRIMP, SUDOP)? 

2) Czy w przypadku przedsiębiorstw powiązanych wielkość dofinansowania nie 

przekracza kumulacji pomocy de minimis?. 

Kryterium obligatoryjne. 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu 

im wartości logicznych „tak” lub  „nie” 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 

dofinansowania.  

Kryterium powinno być spełnione na moment 

oceny kryteriów formalnych. 
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4. 

  

Spełnienie wymogów w 

odniesieniu do projektu 

partnerskiego 

Weryfikowane będzie spełnienie przez Wnioskodawcę wymogów w zakresie 

utworzenia partnerstwa zgodnie z ustawą wdrożeniową. 

 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zawartego i dołączonego do 

wniosku o dofinansowanie porozumienia lub / oraz umowy Wnioskodawcy oraz 

treści wniosku o dofinansowanie. Weryfikowane będzie czy porozumienie/umowa 

o partnerstwie określają: przedmiot porozumienia albo umowy, prawa i obowiązki 

stron, zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie, partnera 

wiodącego uprawnionego do reprezentowania pozostałych partnerów  projektu, 

sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez 

poszczególnych partnerów projektu, umożliwiający określenie kwoty 

dofinansowania udzielonego każdemu z partnerów, sposób postępowania w 

przypadku naruszenia lub nie wywiązania się stron z porozumienia lub umowy, 

sposób i termin wyboru partnerów 

Kryterium obligatoryjne. 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu 

im wartości logicznych „tak” lub  „nie” albo 

stwierdzeniu, że kryterium nie dotyczy danego 

projektu. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 

dofinansowania.  

 

 

5. 
Uprawnienia podmiotu do 

ubiegania się o dofinansowanie 

Weryfikowana będzie zgodność formy prawnej Wnioskodawcy/ partnera (jeśli 

dotyczy) z typem beneficjentów wskazanym w SZOOP/regulaminie w ramach 

poddziałania/działania.   

Instytucja ogłaszająca konkurs może w regulaminie konkursu zawęzić typy 

podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie w stosunku do 

wskazanych w SZOOP w ramach poddziałania/działania. 

Kryterium obligatoryjne. 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu 

im wartości logicznych „tak” lub  „nie” 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 

dofinansowania.  

 

 

6. Obszar realizacji projektu 
Weryfikowane będzie czy wskazany obszar realizacji projektu jest zgodny ze 

wskazanym w  SZOOP/regulaminie w ramach poddziałania/ działania.  

Kryterium obligatoryjne. 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu 

im wartości logicznych „tak” lub  „nie” 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 

dofinansowania. 

KRYTERIA MERYTORYCZNE OGÓLNE WYBORU PROJEKTÓW (OBLIGATORYJNE)* 
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Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis kryterium 

1. 
Możliwość uzyskania dofinansowania przez 

projekt 

Weryfikowana będzie możliwość uzyskania dofinansowania 

na podstawie analizy wniosku i studium wykonalności/ biznes 

planu. W ramach tego kryterium analizowane będą aspekty 

finansowo-ekonomiczne projektu, jego dochodowość, etapy, 

kwalifikowalność VAT, harmonogram rzeczowo-finansowy, 

rodzaje i wysokość planowanych kosztów, analiza 

ekonomiczna 

 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest niezbędne 

do przyznania dofinansowania. 

 

Kryterium zerojedynkowe. 

 

Ocena spełniania kryteriów  polega na przypisaniu im wartości 

logicznych „tak” lub „nie”. 

Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt w części 

dotyczącej spełniania kryterium w zakresie określonym w 

regulaminie konkursu. 

 

 

2. 
Zgodność projektu z zasadą równości szans 

kobiet i mężczyzn 

Weryfikowane będzie, czy Wnioskodawca wykazał, że projekt 

będzie miał pozytywny lub neutralny wpływ na zasadę 

horyzontalną UE : 

- promowanie równości szans kobiet i mężczyzn oraz 

niedyskryminacji, zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r. oraz zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 

dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości 

szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 

2014-2020. 

Neutralność projektu jest dopuszczalna tylko w sytuacji, 

kiedy w ramach projektu wnioskodawca wskaże szczegółowe 

uzasadnienie, dlaczego dany projekt nie jest w stanie 

zrealizować jakichkolwiek działań wpływających na spełnienie 

ww. zasady.  

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest niezbędne 

do przyznania dofinansowania. 

 

Kryterium zerojedynkowe. 

 

Ocena spełniania kryteriów  polega na przypisaniu im wartości 

logicznych „tak” lub „nie”. 

 

Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt w części 

dotyczącej spełniania kryterium w zakresie określonym w 

regulaminie konkursu. 

 

3. 

Zgodność projektu z zasadą równości szans i 

niedyskryminacji w tym dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami 

Weryfikowane będzie, czy Wnioskodawca wykazał, że projekt 

będzie miał pozytywny wpływ na zasadę horyzontalną UE: 

promowanie równości szans i niedyskryminacji w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z art. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest niezbędne 

do przyznania dofinansowania. 

 

Kryterium zerojedynkowe. 
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7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz zgodność z 

Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i 

mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 

Przez pozytywny wpływ należy rozumieć zapewnienie 

dostępności infrastruktury, transportu, towarów, usług, 

technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych oraz 

wszelkich innych produktów projektu (które nie zostały 

uznane za neutralne) dla wszystkich użytkowników, zgodnie 

ze standardami dostępności, zgodnie z  Wytycznymi w 

zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w 

tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz 

zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy 

unijnych na lata 2014-2020. 

Neutralność określonego produktu jako brak jakiegokolwiek 

wpływu na sytuację osób z niepełnosprawnościami, powinna 

być wyczerpująco wykazana przez wnioskodawcę. 

W przypadku nowo tworzonych i istotnie modernizowanych 

zasobów cyfrowych i infrastruktury (architektonicznej i 

transportowej) wytworzonych w ramach projektu, należy 

wykazać, iż zostały one zaprojektowane zgodnie z koncepcją 

uniwersalnego projektowania lub w przypadku braku 

możliwości jej zastosowania wykorzystano mechanizm 

racjonalnych usprawnień, zgodnie z warunkami określonymi 

w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami oraz zasady równości 

 

Ocena spełniania kryteriów  polega na przypisaniu im wartości 

logicznych „tak” lub „nie”. 

 

Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt w części 

dotyczącej spełniania kryterium w zakresie określonym w 

regulaminie konkursu. 

 

 

4. 

Zgodność projektu z  politykami                                                                                                                    

horyzontalnymi Unii Europejskiej – 

zrównoważony rozwój 

Weryfikowany będzie pozytywny lub neutralny wpływ 

projektu na zasadę horyzontalną UE zrównoważony rozwój. 

Sprawdzane będzie : 

1)  czy projekt został przygotowany zgodnie z prawem 

dotyczącym ochrony środowiska (w brzmieniu 

obowiązującym na dzień ogłoszenia naboru wniosków o 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest niezbędne 

do przyznania dofinansowania. 

 

Kryterium zerojedynkowe. 

 

Ocena spełniania kryteriów  polega na przypisaniu im wartości 
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dofinansowanie), w tym: 

 ustawą z dnia 3 października 2008 r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz ocenach oddziaływania na 

środowisko, 

 ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska, 

 ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody, 

 ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 

2)  czy projekt odnosi się i określa zdolności do reagowania i 

adaptacji do zmian klimatu (w szczególności w obszarze 

zagrożenia powodziowego) 

logicznych „tak” lub „nie”. 

Neutralny wpływ projektu na zasadę horyzontalną jest 

spełnieniem kryterium. 

 

Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt w części 

dotyczącej spełniania kryterium w zakresie określonym w 

regulaminie konkursu. 

 

 

 

5. Zamówienia publiczne i konkurencyjność 

Weryfikowana będzie zgodność założeń projektu z 

przepisami ustawy prawo zamówień publicznych oraz zasadą 

konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest niezbędne 

do przyznania dofinansowania. 

 

Kryterium zerojedynkowe. 

 

Ocena spełniania kryteriów  polega na przypisaniu im wartości 

logicznych „tak” lub „nie”. 

Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt w części 

dotyczącej spełniania kryterium w zakresie określonym w 

regulaminie konkursu. 

 

6. Pomoc publiczna i pomoc de minimis 

Weryfikowana będzie możliwość występowania pomocy 

publicznej/pomocy de minimis oraz zgodność zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu z zasadami pomocy 

publicznej/ pomocy de minimis w odniesieniu do 

wnioskodawcy, form wsparcia, wydatków, jak również 

oceniana będzie możliwość udzielenia w ramach projektu 

pomocy publicznej/ pomocy de minimis, uwzględniając 

reguły ogólne jej przyznawania oraz warunki jej 

dopuszczalności w danym typie projektu. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest niezbędne 

do przyznania dofinansowania. 

 

Kryterium zerojedynkowe. 

 

Ocena spełniania kryteriów  polega na przypisaniu im wartości 

logicznych „tak” lub „nie”  albo stwierdzeniu, że kryterium nie 

dotyczy danego projektu. 

Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt w części 

dotyczącej spełniania kryterium w zakresie określonym w 
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regulaminie konkursu. 

 

7. Wykonalność techniczna 

Weryfikowana będzie wykonalność prawna i techniczna 

projektu (opis niezbędnych praw, pozwoleń, możliwości ich 

uzyskania), potrzeba jego realizacji i cele (z uwzględnieniem 

potrzeb interesariuszy), optymalny wariant i sposób jego 

wyboru, sposób realizacji (racjonalność, wykonalność 

zaplanowanego harmonogramu, uwzględnienie czynników 

ryzyka). 

 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest niezbędne 

do przyznania dofinansowania. 

 

Kryterium zerojedynkowe. 

 

Ocena spełniania kryteriów  polega na przypisaniu im wartości 

logicznych „tak” lub „nie”. 

Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt w części 

dotyczącej spełniania kryterium w zakresie określonym w 

regulaminie konkursu. 

 

8. Trwałość projektu 

Weryfikowane będą następujące aspekty, które muszą być 

spełnione, aby projekt mógł otrzymać dofinansowanie: Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest niezbędne 

do przyznania dofinansowania. 

 

Kryterium zerojedynkowe. 

 

Ocena spełniania kryteriów  polega na przypisaniu im wartości 

logicznych „tak” lub „nie”. 

Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt w części 

dotyczącej spełniania kryterium w zakresie określonym w 

regulaminie konkursu. 

 

 

 

- Wnioskodawca i/lub partnerzy (jeśli dotyczy) posiada 

potencjał instytucjonalny do realizacji projektu (posiada lub 

dostosuje strukturę organizacyjną i procedury zapewniające 

sprawną realizację projektu). 

- Wnioskodawca i/lub partnerzy (jeśli dotyczy) posiada 

potencjał kadrowy do realizacji projektu (posiada zespół 

projektowy lub go stworzy – adekwatny do zakresu zadań w 

projekcie umożliwiający jego sprawne zarządzanie i 

realizację). 

- Wnioskodawca i/lub partnerzy (jeśli dotyczy) posiada 

potencjał finansowy do realizacji projektu (dysponuje 

środkami na realizacje projektu lub ma możliwość ich 

pozyskania: wskazał źródła finansowania projektu). 

9. Wskaźniki 
Weryfikowana będzie poprawność merytoryczna wskaźników 

(tj. czy wskaźniki zostały właściwie dobrane i 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest niezbędne 

do przyznania dofinansowania. 
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zaprezentowane, czy zaplanowane wartości wskaźników są 

możliwe do osiągnięcia i czy przedstawiono założony sposób 

ich monitorowania). 

Kryterium  zerojedynkowe. 

Ocena spełniania kryteriów  polega na przypisaniu im wartości 

logicznych „tak” lub „nie”.  

Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt w części 

dotyczącej spełniania kryterium w zakresie określonym w 

regulaminie konkursu. 

 

KRYTERIA MERYTORYCZNE SPECYFICZNE (OBLIGATORYJNE)* 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. 

Projekt zakłada inwestycje  

w infrastrukturę dydaktyczną wyłącznie dla 

kierunków wpływających na rozwój 

inteligentnych specjalizacji gospodarczych 

województwa 

Wnioskodawca w studium wykonalności opisał,  

w jaki sposób realizacja projektu przyczyni się do rozwoju co 

najmniej jednej inteligentnej specjalizacji województwa 

warmińsko-mazurskiego zidentyfikowanej w aktualnej na 

dzień ogłoszenia naboru wniosków wersji strategii rozwoju 

społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-

mazurskiego. Uzasadnienie poparte jest odniesieniem do 

ogólnodostępnych opracowań na temat regionalnych 

inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-

mazurskiego, w tym w szczególności Badania potencjału 

innowacyjnego i rozwojowego przedsiębiorstw 

funkcjonujących w ramach inteligentnych specjalizacji 

województwa warmińsko-mazurskiego dostępnych na 

stronie www.ris.warmia.mazury.pl 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest niezbędne 

do przyznania dofinansowania. 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełniania kryteriów  polega na przypisaniu im wartości 

logicznych „tak” lub „nie”. 

Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt w części 

dotyczącej spełniania kryterium w zakresie określonym w 

regulaminie konkursu. 

 

2. 
Diagnoza potrzeb i analiza popytu na ofertę 

kształcenia 

Wnioskodawca dokonał i opisał w  studium wykonalności 

diagnozę potrzeb regionalnego rynku pracy uzasadniających 

działania zaplanowane  

w projekcie. Diagnoza została przeprowadzona wśród 

instytucji rynku pracy i pracodawców  

z województwa warmińsko-mazurskiego nie wcześniej niż na 

rok od daty złożenia wniosku  

o dofinansowanie. Ponadto, Wnioskodawca  przeprowadził i 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest niezbędne 

do przyznania dofinansowania. 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełniania kryteriów  polega na przypisaniu im wartości 

logicznych „tak” lub „nie”. 

Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt w części 

dotyczącej spełniania kryterium w zakresie określonym w 
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opisał we wniosku  

o dofinansowanie analizę popytu na planowaną do 

utworzenia/ rozwinięcia ofertę kształcenia, w tym 

prognozowaną liczbę studentów/ słuchaczy danego 

kierunku. 

regulaminie konkursu. 

 

3. 

Projekt zawiera uzasadnienie inwestycji w 

infrastrukturę edukacyjną trendami 

demograficznymi 

Wnioskodawca w  studium wykonalności przedstawił 

uzasadnienie planowanych działań  

z punktu widzenia trendów demograficznych opierając się o 

publicznie dostępne dane statystyczne. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest niezbędne 

do przyznania dofinansowania. 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełniania kryteriów  polega na przypisaniu im wartości 

logicznych „tak” lub „nie”. 

Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt w części 

dotyczącej spełniania kryterium w zakresie określonym w 

regulaminie konkursu. 

 

     4. 

Trwałość finansowa inwestycji i zdolność do 

jej funkcjonowania w przyszłości (po 

zakończeniu finansowania środkami 

zewnętrznymi) 

Wnioskodawca wykazał, iż planowane przedsięwzięcie 

zapewni trwałość finansową inwestycji i zdolność do jej 

funkcjonowania  

w przyszłości (po zakończeniu finansowania środkami 

zewnętrznymi). 

Opis projektu wyraźnie wskazuje na to, że bezpośrednio po 

zakończeniu realizacji projektu możliwe jest wykorzystanie 

pełnej funkcjonalności infrastruktury i nie wymaga 

dodatkowych działań (finansowanych ze środków Unii 

Europejskiej)  

w celu jej pełnego wykorzystania i utrzymania. 

 

 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest niezbędne 

do przyznania dofinansowania. 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełniania kryteriów  polega na przypisaniu im wartości 

logicznych „tak” lub „nie”. 

Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt w części 

dotyczącej spełniania kryterium w zakresie określonym w 

regulaminie konkursu. 

 

5. 

 

 

Projekt zakłada inwestycje głównie w 

infrastrukturę umożliwiającą  kształcenie 

praktyczne 

 

Ocenie podlega (na podstawie budżetu projektu i 

planowanych do realizacji działań), czy co najmniej 60% 

budżetu projektu stanowią inwestycje w infrastrukturę 

umożliwiającą szkolenia praktyczne (warsztaty, laboratoria, 

pracownie, itp.) 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest niezbędne 

do przyznania dofinansowania. 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełniania kryteriów  polega na przypisaniu im wartości 

logicznych „tak” lub „nie”. 
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* Projekty niespełniające kryteriów merytorycznych ogólnych i kryteriów merytorycznych specyficznych obligatoryjnych są odrzucane i nie podlegają dalszej ocenie 
 
 
 
 

Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt w części 

dotyczącej spełniania kryterium w zakresie określonym w 

regulaminie konkursu. 

 

6. 

 

 

Uzasadnienie budowy nowej infrastruktury 

(jeśli dotyczy) 

Ocenie podlega czy Wnioskodawca w  studium wykonalności 

uzasadnił potrzebę budowy nowej infrastruktury, w tym 

wykazał brak dostępności niezbędnej infrastruktury, brak 

możliwości adaptacji lub modernizacji istniejącej lub brak 

efektywności kosztowej takich działań. 

Kryterium dotyczy wyłącznie projektów zakładających budowę 

nowej infrastruktury. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest niezbędne 

do przyznania dofinansowania. 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełniania kryteriów  polega na przypisaniu im wartości 

logicznych „tak”,„nie” lub „nie dotyczy” 

Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt w części 

dotyczącej spełniania kryterium w zakresie określonym w 

regulaminie konkursu. 

 

7. 

Projekt zakładający inwestycję w 

infrastrukturę dydaktyczną szkolnictwa 

wyższego posiada pozytywną opinię 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie załączonej do 

wniosku o dofinansowanie pozytywnej opinii MNiSW. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest niezbędne 

do przyznania dofinansowania. 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełniania kryteriów  polega na przypisaniu im wartości 

logicznych „tak” lub „nie”. 

Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt w części 

dotyczącej spełniania kryterium w zakresie określonym w 

regulaminie konkursu. 
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KRYTERIA MERYTORYCZNE PUNKTOWE  

(wymagane minimum 50 %) 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Porozumienia z pracodawcami 

Ocenie podlega liczba absolwentów, którymi pracodawcy są 

zainteresowani w odniesieniu  do planowanej liczby absolwentów na 

danym kierunku, wspartym w projekcie. Ocena dokonywana jest na 

podstawie załączonych przez Wnioskodawcę do wniosku o dofinansowanie 

porozumień / listów intencyjnych z pracodawcami / grupami 

przedsiębiorstw / OWES deklarującymi zapotrzebowanie na absolwentów 

kierunku, na potrzeby którego realizowane będą inwestycje w 

infrastrukturę dydaktyczną. 

  

W ramach kryterium można przyznać następujące punkty: 

 0-10% - 0 pkt,  

 pow. 10 do 20% - 1 pkt,  

 pow. 20 do 30% - 2 pkt,  

 pow. 30 do 40% -  3 pkt,  

 pow 40 do 50% -  4 pkt,  

 pow. 50% - 5 pkt. 

Kryterium punktowe - przyznanie 0 punktów nie 

dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 

dofinansowania. 

 

W tym kryterium projekt może otrzymać maks. 5 

pkt. 

 

2. 
Porozumienia ze szkołami zawodowymi 

(technikami) 

Ocenie podlega liczba załączonych przez Wnioskodawcę do wniosku o 

dofinansowanie porozumień / listów intencyjnych ze szkołami 

zawodowymi (technikami) deklarującymi chęć nawiązania współpracy 

(adekwatnie do zdiagnozowanych potrzeb). 

 

W ramach kryterium można przyznać następujące punkty: 

za każde załączone porozumienie projekt otrzymuje dodatkowo 1 pkt. 

 

Kryterium punktowe - przyznanie 0 punktów nie 

dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 

dofinansowania. 

Łączna liczba punktów możliwa do otrzymania w 

tym kryterium wynosi  5 pkt. 

3. 
Realizacja projektu na rzecz nowego kierunku 

kształcenia 

Ocenie podlega, czy  zaplanowane we wniosku o dofinansowanie 

inwestycje w ramach projektu, realizowane będą na rzecz uruchomienia 

nowego kierunku kształcenia / specjalności (nie oferowanego dotychczas 

przez daną uczelnię). Pod uwagę brane będą w tym przypadku wyłącznie 

Kryterium punktowe – przyznanie 0 punktów nie 

dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 

dofinansowania. 

Maksymalnie w tym kryterium projekt może 
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oferty studiów dziennych I, II lub III stopnia. 

 

W ramach kryterium można przyznać następujące punkty: 

 Wnioskodawca nie wykazał, że inwestycje w ramach projektu 

realizowane będą na rzecz uruchomienia nowego kierunku kształcenia/ 

specjalności (nie oferowanego dotychczas przez daną uczelnię) – 0 pkt 

 Wnioskodawca wykazał, że inwestycje w ramach projektu realizowane 

będą na rzecz uruchomienia nowego kierunku kształcenia / specjalności 

I stopnia (nie oferowanego dotychczas przez daną uczelnię) - 3 pkt 

 Wnioskodawca wykazał, że inwestycje w ramach projektu realizowane 

będą na rzecz uruchomienia nowego kierunku kształcenia / specjalności 

II stopnia (nie oferowanego dotychczas przez daną uczelnię) - 4 pkt  

 Wnioskodawca wykazał, że inwestycje w ramach projektu realizowane 

będą na rzecz uruchomienia nowego kierunku kształcenia / specjalności 

III stopnia (nie oferowanego dotychczas przez daną uczelnię) - 5 pkt  

  

uzyskać 5 pkt. 

 

4. Efektywność kosztowa 

Ocenie podlega efektywność kosztowa planowanego projektu mierzona 

jako szacowana liczba użytkowników wspartej infrastruktury edukacyjnej w 

stosunku do całkowitych nakładów na realizację projektu. Ocena 

dokonywana będzie porównawczo, wg następującego wzoru: 

(Ek0 x 5)/Ekn 

Gdzie: 

Ek0 = Poziom wskaźnika obliczony dla ocenianego wniosku o 

dofinansowanie  

Ekn = Poziom wskaźnika obliczonego dla wniosku (złożonego w tym samym 

konkursie) o najwyższym poziomie wskaźnika. 

 

 

Kryterium punktowe – przyznanie 0 punktów nie 

dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 

dofinansowania. 

 

Maksymalnie w tym kryterium projekt może 

uzyskać  5 pkt. 

W ramach kryterium przewiduje się odstępstwo od 

jego założeń i zakresu, tj. dopuszcza się zmiany 

kwot wynikające z roztrzygnięć postępowań 

publicznych i konkurencyjności oraz dodatkowych 

zadań nie dających się przewidzieć na moment 

składania wniosku o dofinansowanie a niezbędnych 

do prawidłowej realizacji projektu. Zmiana w 

zakresie zgodnym z opisanym powyżej 

odstępstwem nie skutkuje zmianą oceny spełniania 

kryterium. 
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5. Wzrost zatrudnienia 

Ocenie podlega planowany w wyniku realizacji projektu wzrost 

zatrudnienia kadry dydaktycznej (w przypadku projektów partnerskich 

liczony łącznie dla lidera i wszystkich partnerów). Projekt musi wykazać 

wzrost zatrudnienia netto. Oznacza to, że wzrost zatrudnienia w wyniku 

realizacji projektu może mieć miejsce wyłącznie w przypadku 

jednoczesnego utrzymania poziomu zatrudnienia wykazanego jako 

podstawa wyliczenia wzrostu. Wzrost liczony jest na koniec realizacji 

projektu w porównaniu do  ostatniego roku obrotowego przed dniem 

złożenia wniosku o dofinansowanie. Do zatrudnienia wliczane są wszystkie 

etaty z wyłączeniem: 

 osób zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia, 

 osób wykonujących pracę nakładczą, 

 osób korzystających w trakcie ostatnich 12 miesięcy z bezpłatnych 

urlopów wychowawczych w wymiarze powyżej 3 miesięcy. 

Ocena przyznawana jest wg następującej punktacji: 

 do 1 etatu  - 0 pkt 

 pow. 1 etat do 2 etatów  1 pkt 

 pow. 2 do 4 etatów - 2 pkt 

 pow. 4 etatów do 6 etatów - 3 pkt 

 powyżej 6 etatów - 5 pkt 

 

 

 

 

Kryterium punktowe - przyznanie 0 punktów nie 

dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 

dofinansowania. 

 

Maksymalnie w tym kryterium projekt może 

uzyskać 5 pkt. 

 

6. Poziom wkładu własnego 

Ocenie podlega zadeklarowany przez Wnioskodawcę  

(i partnerów jeśli dotyczy) poziom wkładu własnego, wg następującej 

punktacji: 

 do 15 % - 0 pkt 

 pow. 15-16 % - 1 pkt 

 pow. 16-17 % -2 pkt 

 Pow. 17 % - 3 pkt 

Kryterium punktowe - przyznanie 0 punktów nie 

dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 

dofinansowania. 

Maksymalnie w tym kryterium projekt może 

uzyskać 3 pkt. 

 

7. 

Prowadzenie kierunków o profilu 

praktycznym zgodnie z aktualnym 

Rozporządzeniem Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów  

Weryfikowane będzie, czy po realizacji projektu kierunki realizowane we 

wspartych obiektach będą miały profil praktyczny tj. zajęcia związane z 

praktycznym przygotowaniem zawodowym, przewidziane w programie 

studiów dla kierunku o profilu praktycznym, będą prowadzone: 1) w 

warunkach właściwych dla danego zakresu działalności zawodowej; 2) w 

sposób umożliwiający wykonywanie czynności praktycznych przez 

Kryterium punktowe - przyznanie 0 punktów nie 

dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 

dofinansowania. 

 

Maksymalnie w tym kryterium projekt może 

uzyskać 6 pkt. 



15 
 

studentów. 

W ramach kryterium można przyznać następujące punkty: 

0 pkt – mniej niż 25% zajęć prowadzonych we wspartych obiektach będzie 

zajęciami związanymi z praktycznym przygotowaniem zawodowym; 

1 pkt – 25-30% zajęć prowadzonych we wspartych obiektach będzie 

zajęciami związanymi z praktycznym przygotowaniem zawodowym; 

2 pkt – pow. 30 do 35% zajęć prowadzonych we wspartych obiektach 

będzie zajęciami związanymi z praktycznym przygotowaniem zawodowym; 

3 pkt – pow. 35 do 40% zajęć prowadzonych we wspartych obiektach 

będzie zajęciami związanymi z praktycznym przygotowaniem zawodowym; 

4 pkt – pow. 40 do 45% zajęć prowadzonych we wspartych obiektach 

będzie zajęciami związanymi z praktycznym przygotowaniem zawodowym; 

5 pkt – pow. 45 do 50% zajęć prowadzonych we wspartych obiektach 

będzie zajęciami związanymi z praktycznym przygotowaniem zawodowym; 

6 pkt – pow. 50% zajęć prowadzonych we wspartych obiektach będzie 

zajęciami związanymi z praktycznym przygotowaniem zawodowym. 

8. Śledzenie losów absolwentów 

Weryfikowane będzie wprowadzenie rozwiązań mających na celu śledzenie 

losów zawodowych absolwentów.  

W ramach kryterium można przyznać następujące punkty: 

0 pkt – nie wprowadzono żadnych rozwiązań mających na celu śledzenie 

losów zawodowych absolwentów 

1 pkt – wprowadzono rozwiązania mające na celu śledzenie losów 

zawodowych absolwentów 

Kryterium punktowe - przyznanie 0 punktów nie 

dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 

dofinansowania. 

 

Maksymalnie w tym kryterium projekt może 

uzyskać 1 pkt. 

9. 

Zgodność projektu z kierunkami działań 

wynikającymi z aktualnej na dzień ogłoszenia 

naboru  wniosków wersji strategii rozwoju 

społeczno-gospodarczego województwa 

warmińsko-mazurskiego  

Ocenie podlega opisana przez Wnioskodawcę we wniosku o 

dofinansowanie zgodność projektu z kierunkami działań wynikającymi ze 

strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-

mazurskiego. 

w ramach kryterium można przyznać następujące punkty: 

- Wnioskodawca wykazał i uzasadnił zgodność projektu wyłącznie z jednym 

kierunkiem działań opisanym w strategii rozwoju społeczno-gospodarczego 

województwa warmińsko-mazurskiego  – 0 pkt 

Kryterium punktowe – przyznanie 0 punktów nie 

dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 

dofinansowania. 

Projekt może otrzymać od 0 do 3 punktów 

(maksymalnie) 
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- Wnioskodawca wykazał i uzasadnił zgodność projektu z więcej niż jednym 

kierunkiem działań opisanym w strategii rozwoju społeczno-gospodarczego 

województwa warmińsko-mazurskiego – 3 pkt 

Maksymalna liczba punktów: 38  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KRYTERIA MERYTORYCZNE – PREMIUJĄCE 

Kryteria merytoryczne premiujące mają charakter rozstrzygający, co oznacza, że jeżeli na liście wniosków o dofinansowanie znalazły się projekty, które uzyskały jednakową liczbę punktów w 

ocenie końcowej w ramach kryteriów merytorycznych punktowych i merytorycznych premiujących, o kolejności na liście decyduje wynik uzyskany w ramach kryteriów premiujących. 

LP NAZWA KRYTERIUM DEFINICJA KRYTERIUM OPIS ZNACZENIA KRYTERIUM 

1. 

Zgodność projektu z zasadami 

horyzontalnymi wynikającymi z RPO WiM 

2014-2020. 

Preferowane będą projekty spełniające zasady horyzontalne, w 

szczególności: 

Kryterium fakultatywne – spełnienie kryterium nie 

jest konieczne do przyznania dofinansowania ale 

ma charakter premiujący (przy czym przyznanie 0 

punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 

dofinansowania). 

 

Kryterium punktowe (min-max). 
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-  kryterium wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-

komunikacyjnych (TIK), 

Kryterium premiuje wykorzystanie systemów 

informatycznych oraz zdolności do użytkowania 

usług telekomunikacyjnych. W ramach kryterium 

można przyznać następujące punkty: 

0 pkt – projekt nie wykorzystuje nowoczesnych 

technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) 

1 pkt – dzięki projektowi zostanie przygotowane 

zostaną systemy informatyczne i zwiększy się 

zdolność do ich użytkowania i/lub nastąpi 

wykorzystanie usług telekomunikacyjnych do 

przekazywania i zdalnego przetwarzania informacji 

- kryterium odprowadzania podatków na terenie województwa warmińsko-

mazurskiego w obszarze realizacji projektu, 

Kryterium premiuje odprowadzanie przez 

wnioskodawcę podatków na terenie województwa 

warmińsko-mazurskiego. Decydująca jest 

właściwość urzędu (Urząd Skarbowy, Urząd Gminy 

– znajdujące się na terenie województwa 

warmińsko-mazurskiego) W ocenie uwzględnione 

są następujące podatki: 

• podatek dochodowy (PIT, CIT), 

• podatek od towarów i usług (VAT), 

• akcyza, 

• podatek od nieruchomości,  

• podatek od środków transportowych, 

• podatek od czynności cywilnoprawnych od 

umowy spółki. 

W ramach kryterium można przyznać następujące 

punkty: 

0 pkt – Wnioskodawca i/lub partnerzy (jeśli 

dotyczy) nie odprowadza lub nie będzie 

odprowadzać żadnego z powyższych podatków w 

województwie warmińsko-mazurskim  

1 pkt – za każdy z podatków z powyższego 
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katalogu, który Wnioskodawca i/lub partnerzy (jeśli 

dotyczy) odprowadza lub będzie odprowadzać w 

województwie warmińsko-mazurskim. 

Projekt  w tym kryterium może otrzymać od 0 do 6 

pkt 

- kryterium komunikacji z interesariuszami, 

Kryterium premiuje budowanie dowolnej formy 

komunikacji, kontaktu, wymiany informacji między 

osobami, instytucjami i firmami na zasadzie 

partnerstwa, która zapewni ich aktywny udział w 

przygotowaniu projektu oraz branie ich zdania pod 

uwagę podczas podejmowania kluczowych decyzji 

dotyczących projektu. 

W ramach kryterium można przyznać następujące 

punkty: 

0 pkt – Wnioskodawca i partnerzy (jeśli dotyczy) nie 

zapewnili komunikacji z interesariuszami projektu 

w powyższy sposób  

1 pkt – Wnioskodawca i partnerzy (jeśli dotyczy) 

zapewnili komunikację z interesariuszami projektu 

w powyższy sposób 

- efektywne i racjonalne wykorzystywanie zasobów naturalnych oraz 

stosowanie rozwiązań przyjaznych środowisku, 

Kryterium premiuje  efektywne i racjonalne 

wykorzystywanie zasobów naturalnych oraz 

stosowanie rozwiązań przyjaznych środowisku. 

W ramach kryterium można przyznać następujące 

punkty: 

0 pkt – w projekcie nie przewidziano działań 

efektywnie i racjonalnie wykorzystujących zasoby 

naturalne i stosujących rozwiązania przyjazne 

środowisku 

1 pkt – w projekcie przewidziano działania w 

obszarze ochrony środowiska mające na celu 
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generowanie większej wartości przy użyciu 

mniejszej ilości materiałów i zastosowaniu innego 

sposobu zużycia przyjaznego środowisku. 

- kryterium stosowania klauzul społecznych w zamówieniach. 

Kryterium premiuje założone we wniosku o 

dofinansowanie wykorzystanie  przy wyborze 

oferentów  – obok jakości i ceny – także kryteriów 

odnoszących się do kwestii społecznych ( 

dopuszczonych przez prawo zamówień 

publicznych). 

W ramach kryterium można przyznać następujące 

punkty: 

0 pkt – w zamówieniach realizowanych/ 

planowanych do realizacji  w ramach projektu nie 

wskazano, czy wśród kryteriów wyboru oferentów 

będą kryteria odnoszące się do kwestii społecznych 

1 pkt – w zamówieniach realizowanych/ 

planowanych do realizacji w ramach projektu 

zobowiązano się do stosowania kryteriów 

odnoszących się do kwestii społecznych 

2. Komplementarność projektu.  

Weryfikowana będzie komplementarność projektu z innymi 

przedsięwzięciami  już zrealizowanymi, w trakcie realizacji lub wybranych 

do realizacji i współfinansowanych ze środków zagranicznych i polskich 

m.in. funduszy europejskich, kontraktów wojewódzkich, dotacji celowych 

itp. od 2007 roku. Premiowane będą tutaj również projekty realizowane w 

partnerstwach i innych formach współpracy (na mocy: porozumień, umów, 

listów intencyjnych), a także projekty kompleksowe (w osiąganiu celu w 

pełni i całkowitej likwidacji problemu na danym obszarze). 

Kryterium fakultatywne – spełnienie kryterium nie 

jest konieczne do przyznania dofinansowania ale 

ma charakter premiujący (przy czym przyznanie 0 

punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 

dofinansowania). 

W ramach kryterium można przyznać następujące 

punkty (punkty sumują się do 6 pkt): 

1 pkt – projekt jest realizowany w partnerstwie lub 

innej formie współpracy 

2 pkt –   projekt jest końcowym elementem 

wypełniającym ostatnią lukę w istniejącej 

infrastrukturze na danym obszarze 

1 pkt – projekt bezpośrednio wykorzystuje 

produkty bądź rezultaty innego projektu 
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1 pkt –  projekt pełni łącznie z innymi projektami tę 

samą funkcję, dzięki czemu w pełni 

wykorzystywane są możliwości istniejącej 

infrastruktury 

1 pkt – projekt łącznie z innymi projektami jest 

wykorzystywany przez tych samych użytkowników 

3. Obszar strategicznej interwencji. 

Za realizację projektu na każdym z poniżej wymienionych obszarów 

strategicznej interwencji projekt otrzymuje dodatkowo 1 pkt.: 

 OSI –Obszary  o słabym dostępie do usług publicznych; 

 OSI – Obszary peryferyzacji społeczno-gospodarczej; 

 OSI – Aglomeracja Olsztyna; 

 OSI – Ośrodki subregionalne; 

Kryterium fakultatywne – spełnienie kryterium nie 

jest konieczne do przyznania dofinansowania ale 

ma charakter premiujący (przy czym przyznanie 0 

punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 

dofinansowania). 

W ramach kryterium można przyznać następujące 

punkty: 

0 pkt – projekt nie będzie realizowany na terenie 

żadnego z wymienionych OSI 

1 pkt – za każde OSI 

Punkty mogą się sumować (max 4 pkt) 

 

4. 
Doświadczenie w realizacji podobnych 

projektów. 

Weryfikowane będzie doświadczenie Wnioskodawcy i/lub partnerów w 

realizacji podobnych projektów lub przedsięwzięć współfinansowanych ze 

środków europejskich od roku 2007. 

Kryterium fakultatywne – spełnienie kryterium nie 

jest konieczne do przyznania dofinansowania ale 

ma charakter premiujący (przy czym przyznanie 0 

punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 

dofinansowania). 

W ramach kryterium można przyznać następujące 

punkty: 

0 pkt –  Wnioskodawca i partnerzy (jeśli dotyczy) 

nie posiadają doświadczenia w realizacji podobnych 

projektów lub przedsięwzięć 

1 pkt –   Wnioskodawca i/lub partnerzy (jeśli 

dotyczy) zrealizowali przynajmniej jeden  podobny 

projekt lub przedsięwzięcie współfinansowane ze 

środków europejskich od roku 2007 
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Maksymalna liczba punktów: 21 pkt. 


