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WYKAZ ZMIAN 

W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWEJ REGIONALNY RYNEK PRACY 

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

W Szczegółowym opisie osi priorytetowej Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, 

przyjętym Uchwałą nr 50/540/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 września 2015 r. (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:  

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

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

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

1. Zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (typ 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10 
projektu).  

2. Realizacja wsparcia zgodnie z zapisami RPO WiM 2014-2020 z uwzględnieniem zasad określonych w wytycznych ministra 
właściwego ds. rozwoju regionalnego (spis wytycznych znajduje się w części 5 pkt. 2 SzOOP) (typ 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10 projektu).  

3. Podejmowane działania w sektorze ochrony zdrowia muszą być zgodne z Planem działań w sektorze zdrowia dla województwa 
warmińsko-mazurskiego wdrażanego z wykorzystaniem funduszy unijnych na szczeblu krajowym i regionalnym, po zatwierdzeniu 
przez Komitet Sterujący (typ 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10 projektu). 

4. Wsparcie jest realizowane w miejscu zamieszkania uczestnika projektu. W przypadku konieczności świadczenia usług opieki 
zdrowotnej w innym miejscu, Beneficjent zapewnia zwrot kosztów dojazdu (z miejsca zamieszkania i z powrotem) lub zapewnia 
zorganizowany dojazd do miejsca wykonywania badania (typ 1, 2, 3, 6, 7, 10 projektu). 

5. Działania informacyjno-edukacyjne oraz dotyczące edukacji prozdrowotnej o charakterze lokalnym, polegające na zachęcaniu osób 
do badań profilaktycznych nie mogą stanowić jedynych działań w ramach projektu (typ 1, 2, 3 projektu). 

6. Prowadzenie działań z zakresu edukacji prozdrowotnej możliwe jest wyłącznie przez osoby z wykształceniem lekarskim lub 
pielęgniarskim lub przez absolwentów kierunku zdrowie publiczne – wymóg ten nie dotyczy działań informacyjno-edukacyjnych, 
które nie obejmują udzielania porad zdrowotnych oraz nie stanowią edukacji zdrowotnej, a służą jedynie udzielaniu odpowiedzi na 
podstawowe pytania związane z programem (typ 1, 2, 3 projektu). 

7. W projektach, w wykonywaniu badań cytologicznych zakłada się udział położnych posiadających dokument potwierdzający 
pozytywny wynik egzaminu przeprowadzonego przez Centralny Ośrodek Koordynujący w zakresie umiejętności pobierania 
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rozmazów cytologicznych dla potrzeb programu profilaktyki raka szyjki macicy wydany po 31 grudnia 2010 roku  
lub dokument potwierdzający ukończenie kursu dokształcającego prowadzonego przez Centralny Ośrodek Koordynujący lub 
Wojewódzki Ośrodek Koordynujący w zakresie umiejętności pobierania rozmazów cytologicznych dla potrzeb programu profilaktyki 
raka szyjki macicy (typ 1 projektu).  

8. Co najmniej 10 % uczestniczek projektu stanowią kobiety zamieszkałe na terenie powiatów o szczególnie niskim poziomie 
zgłaszalności na badania cytologiczne, tj. o poziomie poniżej 30% (typ 1 projektu). 

9. Ze środków projektu nie dopuszcza się możliwości zakupu cytobusa, natomiast w ramach projektu kwalifikowalny jest koszt 
wynajmu cytobusa (typ 1 projektu). 

10. Projekt w 50 % skierowany jest do osób zamieszkałych w miejscowościach poniżej 20 tys. mieszkańców, w tym w szczególności 
obszary wiejskie (zgodnie z definicją GUS) (typ 1, 2 projektu). 

11. Ze środków projektu nie dopuszcza się zakupu mammobusa, natomiast w ramach projektu kwalifikowalny jest koszt wynajmu 
mammobusa (typ 2 projektu).  

12. Ze środków dofinansowania nie może zostać sfinansowany koszt badania mammograficznego uczestnika projektu, którego 
finansowanie zagwarantowane jest ze środków publicznych będących w dyspozycji Płatnika (typ 2 projektu). 

13. Koszt badania mammograficznego uczestnika projektu może zostać wykazany w projekcie, jako wkład własny pod warunkiem, że 
źródłem jego finansowania są środki Płatnika będące w dyspozycji Beneficjenta lub partnera projektu (typ 2 projektu). 

14. Wnioskodawca ma obowiązek monitorowania liczby uczestniczek, które ponownie zgłosiły się na badanie w ramach projektu (każda 
uczestniczka bez względu na liczbę wykonanych badań w projekcie może być liczona tylko raz do wskaźników produktu oraz 
rezultatu) (typ 2 projektu). 

15. Wnioskodawca zapewni, iż świadczenia opieki zdrowotnej będą realizowane zgodnie z wymogami prawnymi, w szczególności 
w kontekście praw pacjenta  (typ 1, 2, 3, 6, 7, 10 projektu). 

16. Koszty zapewnienia opieki nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, którą opiekuje się osoba objęta 
wsparciem w ramach projektu, w czasie korzystania ze wsparcia są kosztami kwalifikowalnymi (typ 1, 2, 3, 6, 7, 10 projektu). 

17. Zapewnienie opieki osoby trzeciej nad osobą, która poddała się badaniu kolonoskopowemu ze znieczuleniem (po przeprowadzeniu 
tego badania) są kosztami kwalifikowalnymi. (typ 3 projektu). 

18. W ramach projektu mogą być realizowane usługi zdrowotne rozliczane na podstawie stawek jednostkowych w wysokości zgodnej z 
właściwą uchwałą Komitetu Sterującego do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia (poziom stawek jednostkowych 
zostanie wskazany w Regulaminie konkursu). (typ 3 projektu). 

19. W przypadku projektów, których działania realizowane są na podstawie Programu profilaktyki raka jelita grubego, realizator badań 
ma obowiązek: 

a) bieżącego wprowadzania danych do systemu informatycznego SI-PBP-EFS 
b) wprowadzenia danych w zakresie wszystkich zrealizowanych w ramach projektu badań do systemu informatycznego SI-

PBP-EFS 
c) poddania się kontroli w zakresie jakości prowadzenia badań, przeprowadzanej przez lub na zlecenie Koordynatora 

Programu profilaktyki raka jelita grubego (Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. 
W przypadku stwierdzenia niezgodności realizacji działań w projekcie z Programem profilaktyki raka jelita grubego, w tym 
nieprawidłowości stwierdzonych w toku kontroli, o której mowa w lit. c,  IZ RPO WiM 2014-2020 może uznać część lub całość 
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wydatków związanych z ww. działaniami za niekwalifikowalne.  
20. W ramach projektu kwalifikowane są koszty zakupu kolonoskopu zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć 

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (typ 3 projektu). 

21. Zakupu kolonoskopu może dokonać Wnioskodawca/ partner będący podmiotem leczniczym posiadającym siedzibę na terenie 
województwa warmińsko-mazurskiego (wpisany do Rejestru Podmiotów Leczniczych Wykonujących Działalność Leczniczą 
Wojewody Warmińsko - Mazurskiego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) (typ 3 projektu). 

22. Podmiot leczniczy posiadający umowę z Ministerstwem Zdrowia na realizację badań kolonoskopowych w ramach Programu 
profilaktyki raka jelita grubego, zapewnia iż środki na dofinansowanie projektu będą przeznaczone wyłącznie na realizację 
dodatkowych badań diagnostycznych (ponad ilość wynikającą z umowy z MZ) i przyczynia się do zwiększenia liczby badań 
diagnostycznych przeprowadzanych przez ten podmiot. (typ 3 projektu). 

23. Podmiot leczniczy posiadający kontrakt z Płatnikiem na realizację badań kolonoskopowych, zapewnia iż środki na dofinansowanie 
projektu będą przeznaczone wyłącznie na realizację dodatkowych badań diagnostycznych (ponad ilość wynikającą z kontraktu z 
Płatnikiem) (typ 3 projektu). 

24. Działania edukacyjne w ramach projektu skierowane są do osób w wieku aktywności zawodowej, tj. kobiet w wieku 18-59 lat oraz 
mężczyzn w wieku 18-64 (typ 7 projektu). 

25. Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, na temat  RPZ, w tym  edukacja prozdrowotna, skierowane do  odbiorców RPZ, 
prowadzone są przez osoby uprawnione  do udzielania  świadczeń oraz osoby legitymujące się fachowymi  kwalifikacjami  do  
udzielania  świadczeń   określonych  w RPZ (typ 6, 7, 10 projektu). 

26. Wnioskodawca zapewnia, iż działania projektowe nie powielają działań realizowanych w funkcjonujących krajowych programach  
zdrowotnych, w tym w ramach PO WER (typ 6, 7, 10 projektu). 

27. Wnioskodawca zapewnia, iż świadczenia oferowane w projekcie nie powielają się ze świadczeniami gwarantowanymi ze środków w 
ramach umowy z Płatnikiem. W przypadku powielania się świadczeń, Wnioskodawca zapewni mechanizmy zabezpieczające przed 
możliwością podwójnego finansowania (w ramach środków publicznych pozostających w dyspozycji Płatnika i RPO WiM 2014-2020) 
(typ 6, 7, 10 projektu). 

28. Zaplanowane przez Wnioskodawcę szczegółowe wydatki w projekcie nie mogą przekraczać wysokości kosztów wskazanych w RPZ 
(typ 6, 7, 10 projektu). 

29. Jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, które realizują własne projekty i/lub programy 
(w tym programy Polityki zdrowotnej) w zakresie profilaktyki chorób odkleszczowych, mogą wdrażać RPZ pod warunkiem, iż  zakres 
działań RPZ oraz projektu/programu jst nie będzie się powielać (w ramach RPZ nie mogą być realizowane działania ujęte we 
własnym projekcie/programie) (typ 7 projektu). 

30. Wsparcie w ramach projektu udzielane jest pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w wymiarze minimum 0,5 
etatu (typ 9 projektu). 

31. Projekt nie może mieć wyłącznie charakteru informacyjnego tzn. nie może dotyczyć wyłącznie np. kampanii informacyjno – 
promocyjnej z zakresu zdrowotnych ryzyka w miejscu pracy  
(typ 9 projektu). 
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32. Projekt nie może być ukierunkowany wyłącznie na doposażenie/wyposażenie stanowisk pracy – finansowanie 
doposażenia/wyposażenia zakładu pracy musi być połączone ze wsparciem skierowanym bezpośrednio do pracowników  
(typ 9 projektu). 

33. W ramach projektu dopuszcza się realizację badań profilaktycznych wykraczających poza obowiązkowe badania okresowe z zakresu 
medycyny pracy (typ 9 projektu). 

34. W ramach projektu nie ma możliwości finasowania działań, do realizacji których pracodawca jest zobligowany na mocy przepisów 
powszechnie obowiązujących (typ 9 projektu). 

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

a) pkt. 3.4 Działanie 10.4 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 otrzymuje brzmienie: 

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

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

Lp. Nazwa warunku Definicja warunku Opis warunku 

1. 
Kompletność wniosku 
i załączników 

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

Warunek formalny zerojedynkowy. 

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

2. 
Forma złożenia wniosku 
i załączników 

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami został złożony w formie 
określonej w regulaminie konkursu 

Warunek formalny zerojedynkowy. 

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

3. 
Termin złożenia wniosku 
i załączników  

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami został złożony w terminie 
określonym w regulaminie konkursu 

Warunek formalny zerojedynkowy. 

Ocena spełniania warunku polega na przypisaniu 
wartości logicznych „tak” lub „nie”. 
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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 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. 
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181 Do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE (kurs opublikowany w: 
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm) aktualny na dzień ogłoszenia konkursu w przypadku projektów konkursowych lub dzień ogłoszenia naboru w 
przypadku projektów pozakonkursowych.    

192 Nie dotyczy projektów realizowanych na podstawie Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów 
operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. 

203 Do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE (kurs opublikowany w: 
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm) aktualny na dzień ogłoszenia konkursu w przypadku projektów konkursowych lub dzień ogłoszenia naboru w 
przypadku projektów pozakonkursowych.    

3. 

Wydatki w projekcie o wartości 
dofinansowania nieprzekraczającej wyrażonej 
w PLN równowartości kwoty 100 000 EUR181 
rozliczane są w całości uproszczonymi 
metodami192, o których mowa w Wytycznych 
w zakresie kwalifikowalności wydatków w 
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020.  

W ramach kryterium weryfikowane będzie zastosowanie w 
projekcie, którego kwota dofinansowania wyrażona w PLN 
nie przekracza równowartości 100 tys. EUR, 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. 

Wydatki w projekcie o wartości 
dofinansowania przekraczającej wyrażoną w 
PLN równowartość kwoty 100 000 EUR203  
rozliczane są w całości na podstawie 
rzeczywiście ponoszonych wydatków, o 
których mowa w Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020. 

W ramach kryterium weryfikowane będzie czy projekt, 
którego kwota dofinansowania wyrażona w PLN przekracza 
równowartość 100 tys. EUR rozliczany jest w całości na 
podstawie rzeczywiście ponoszonych 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. 

5. 

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-

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

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu 
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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). 

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.  

6. 
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 

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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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 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). 

7. 
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 

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 
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Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. 

 

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. 

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

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 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 

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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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. 

9. 

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. 

10. 
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, 
również oceniana będzie możliwość udzielenia w ramach 
projektu pomocy de minimis/pomocy publicznej, przy 
uwzględnieniu reguł ogólnych jej przyznawania oraz 

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 
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warunków jej dopuszczalności w danym typie projektu. 

 

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, 

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

IZ/IP dopuszcza możliwość zmiany treści wniosku o 
dofinansowanie  na etapie realizacji projektu w zakresie 
branym pod uwagę przy ocenie spełnienia kryterium, w 
sytuacji wystąpienia zdarzeń niedających się przewidzieć na 

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

 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 
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moment składania wniosku o dofinansowanie. Każdy 
przypadek dokonania ww. zmian będzie rozpatrywany 
indywidualnie przez IZ/IP w kontekście zachowania 
spełnienia kryterium. 

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 

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 
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rezultatu i produktu, w tym wskaźników programowych 
i specyficznych), 

 wskazanie źródeł i sposobów pomiaru wskaźników. 

IZ/IP 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/IP w kontekście zachowania 
spełnienia kryterium. 

 

danego kryterium tj. 9 pkt 

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

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium 
są odrzucane na etapie oceny merytorycznej.  

Kryterium ma charakter rozstrzygający (4 stopnia), 
tzn. w przypadku projektów o równej ogólnej liczbie 
punktów i równej liczbie punktów w kryteriach 
punktowych nr 1, 4, 7, wyższe miejsce na liście 
projektów wybranych do dofinansowania otrzymuje 
ten, który uzyskał wyższą liczbę punktów w 
przedmiotowym kryterium. 

Ocena merytoryczna spełnienia kryteriów 
punktowych dokonywana jest na podstawie 
zgodności treści wniosku o dofinansowanie projektu 
z zapisami  właściwego Regulaminu  (wraz z 
załącznikami, w tym Instrukcją wypełniania 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 
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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 Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 
2014-2020). 

Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów 
w zakresie zgodnym z kartą oceny, stanowiącą 
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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/IP 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 

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 
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przypadek dokonania ww. zmian będzie rozpatrywany 
indywidualnie przez IZ/IP w kontekście zachowania 
spełnienia kryterium. 

 

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/IP 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 treści wniosku o dofinansowanie projektu 
z zapisami  właściwego Regulaminu  (wraz z 
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indywidualnie przez IZ/IP w kontekście zachowania 
spełnienia kryterium. 

 

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. 
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Ocena merytoryczna spełnienia kryteriów 
punktowych dokonywana jest na podstawie 
zgodności treści wniosku o dofinansowanie projektu 
z zapisami  właściwego Regulaminu  (wraz z 
załącznikami, w tym Instrukcją wypełniania wniosku 
o dofinansowanie projektu  współfinansowanego z 
EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 
2014-2020). 

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

Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić 
wniosek o dofinansowanie w części dotyczącej 
spełnienia kryterium w zakresie opisanym w 
stanowisku negocjacyjnym i określonym w 
Regulaminie. Uzupełnienie lub poprawa wniosku o 
dofinansowanie przez Wnioskodawcę będzie 
możliwa na etapie negocjacji, o ile projekt w ramach 
oceny merytorycznej spełnił wszystkie  kryteria 
merytoryczne lub też został skierowany do 
negocjacji. 

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, 

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 
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Kryteria merytoryczne – SPECYFICZNE OBLIGATORYJNE 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

Ocena 

(Tak/Nie/do negocjacji 
lub pkt.) 

 poziom i prawidłowość cross-financingu,  

 poziom i prawidłowość środków trwałych, 

 poziom i prawidłowość wkładu własnego,  

 poziom kosztów pośrednich. 

IZ/IP dopuszcza możliwość zmiany treści wniosku o 
dofinansowanie 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/IP w kontekście zachowania 
spełnienia kryterium. 

 

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. 
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1. 

Kwota dofinansowania projektu wyrażona w 
PLN przekracza równowartość 100 000 
EUR214. 
 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie 
zapisów wniosku o dofinansowanie projektu, zgodnie 
ze sposobem weryfikacji wskazanym w Regulaminie 
konkursu. 
 

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

TAK/NIE/NIE DOTYCZY 

2. 

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

Ocenie podlega, czy Projektodawca prowadzi lub 
zobowiązał się prowadzić biuro w miejscu realizacji 
projektu. Miejsce realizacji projektu rozumiane jest 
jako obszar, wskazany we wniosku, z którego 
rekrutowani będą uczestnicy projektu. Kryterium 
zostanie uznane za spełnione jeśli biuro prowadzone 
będzie w co najmniej jednym powiecie, z którego 
rekrutowani będą uczestnicy. Lokalizacja biura 
projektu w miejscu, w którym realizowany jest 
projekt jest uzasadniona koniecznością zapewnienia 
dostępu do informacji i świadczonych usług grupom 
docelowym. 

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

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

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

 

TAK/NIE/DO 
NEGOCJACJI 

 

                                                 
214 Powyższa kwota jest przeliczana na PLN z wykorzystaniem miesięcznego obrachunkowego kursu wymiany stosowanego przez Komisję Europejską aktualnego na dzień ogłoszenia konkursu w 
przypadku projektów konkursowych albo na dzień wystosowania wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w przypadku projektów pozakonkursowych. Kurs jest 
publikowany na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=home&Language=en.  
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3. 

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

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

 

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

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

TAK/NIE/DO 
NEGOCJACJI 

 

4. 

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

 

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

 

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

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

TAK/NIE/DO 
NEGOCJACJI 

 

5. 
Wniosek o dofinansowanie dodatkowo 
uwzględnia następujące informacje:  

 uzasadnienie zapotrzebowania na miejsca 

Zgodnie z kryterium projekt ma zapewnić adekwatne 
i efektywne wsparcie. W związku z tym 
Wnioskodawca zawiera we wniosku o 

Spełnienie kryterium jest konieczne 
do przyznania dofinansowania. 
Projekty niespełniające 

TAK/NIE/DO 
NEGOCJACJI 
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opieki nad dziećmi do lat 3, w tym analizę 
uwarunkowań w zakresie zróżnicowań 
przestrzennych w dostępie do form opieki 
i prognoz demograficznych;  

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

 informacje dotyczące sposobu utrzymania 
funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi 
do lat 3 po ustaniu finansowania z EFS, tj. 
informacje, z jakiego źródła miejsca te 
będą utrzymane przez okres minimum 2 
lat od daty zakończenia realizacji projektu, 
a także planowane działania zmierzające 
do utrzymania funkcjonowania tych 
miejsc opieki po ustaniu finansowania 
EFS. 

dofinansowanie informacje na temat:  

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

 warunków lokalowych, w których utworzone 
będą miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w tym 
wykorzystanie bazy lokalowej, jej adekwatność 
do przepisów określających wymagania dla 
infrastruktury w poszczególnych formach opieki 
nad dziećmi do lat 3; 

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

przedmiotowego kryterium są 
odrzucane na etapie oceny 
merytorycznej.  

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

 

6. 

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

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

Spełnienie kryterium będzie weryfikowane 
dwuetapowo: 

 w trakcie oceny merytorycznej na podstawie 
treści wniosku 

 w trakcie podpisywania umowy o 
dofinansowanie na podstawie oświadczenia. 

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

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

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

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

 

 

Kryteria merytoryczne – SPECYFICZNE FAKULTATYWNE 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 
Ocena 

(Tak / Nie lub pkt.) 

1. 

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

Premiowanie komplementarności przedsięwzięć w 
ramach projektów realizowanych z różnych 
Programów i funduszy zapewni kompleksowość 
różnego rodzaju wsparcia, a tym samym pozwoli 
realizować projekty będące odpowiedzią na realne 
zapotrzebowanie wynikające z realizacji innych 
przedsięwzięć. W przypadku komplementarności 
projektu z Programem „MALUCH+” polega ona na 
finansowaniu miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 z 
dwóch źródeł tj. ze środków EFS oraz rządowego 
Programu „MALUCH+”.  

W celu uniknięcia podwójnego finansowania tych 
samych wydatków związanych z tym samym 
miejscem opieki, beneficjent musi przedstawić 
szczegółowy kosztorys całego przedsięwzięcia, 
zawierający informacje na temat finansowania 
poszczególnych wydatków.  

Premię punktową za spełnienie przedmiotowego 
kryterium mogą otrzymać te wnioski o 
dofinansowanie, których Wnioskodawcy wykażą 

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 
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komplementarność podejmowanych w projekcie 
działań z działaniami podejmowanymi w co najmniej 
jednym projekcie współfinansowanym ze środków 
wspólnotowych lub z projektem finansowanym z 
rządowego programu „MALUCH+”. Wnioskodawca 
powinien wskazać konkretne działania w projektach, 
które są względem siebie komplementarne, tytuł 
projektu który był lub będzie współfinansowany z 
innych niż EFS źródeł oraz wskazać przedmiotowe 
źródło finansowania (oraz fakultatywnie inne 
informacje np. okres realizacji projektu, wartość 
projektu). 

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

2. 

Projekt jest realizowany na jednym z niżej 
wymienionych obszarów strategicznej 
interwencji: 
OSI – Obszary o słabym dostępie do usług 
publicznych 
OSI – Obszary peryferyzacji społeczno-
gospodarczej 
OSI – Obszary przygraniczne 
 

Kryterium wynika z terytorialnego podejścia do 
Programów Operacyjnych realizowanych przez 
Samorząd Województwa oraz idei koncentracji 
interwencji na określonych zagadnieniach w ściśle 
zdiagnozowanej przestrzeni. Realizacja projektów na 
wskazanych trzech obszarach strategicznej 
interwencji wymienionych w SzOOP będzie miała 
wpływ na budowanie spójności terytorialnej i 
przeciwdziałanie marginalizacji obszarów 
problemowych na terenach gmin „przypisanych” do 
poszczególnych OSI. 
Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny 
merytorycznej na podstawie treści wniosku. 

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 

3. 

Miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 
powstaną w istniejących lub nowo 
tworzonych instytucjonalnych formach opieki 
przewidzianych ustawą o opiece nad dziećmi 

 

Kryterium wynika z Analizy sytuacji społeczno-
ekonomicznej województwa warmińsko-mazurskiego 

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

0/15 
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w wieku do lat 3, tj. w żłobkach, klubach 
dziecięcych oraz w ramach instytucji 
dziennego opiekuna, na obszarach wiejskich 
województwa warmińsko-mazurskiego. 
 

w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu 
Społecznego z grudnia 2018 roku, która wskazuje, że 
w województwie warmińsko-mazurskim w okresie 
2015-2017 systematycznie zwiększała się liczba 
instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 z 70 w 2015 r. 
do 103 w roku 2017, przy czym wzrost wystąpił 
jedynie na obszarach miejskich, natomiast na 
obszarach wiejskich w 2017 r. pozostał na tym 
samym poziomie co w 2015 r. (14 instytucji). 
Większość instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 
(86%) zlokalizowana była w miastach. Ponadto, 
wprowadzenie kryterium premiującego dla 
projektów, które zakładają tworzenie miejsc opieki 
nad dziećmi w wieku do lat 3 na obszarach wiejskich 
wynika z rekomendacji zawartych w dokumencie 
Analiza sytuacji województw w obszarach 
oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego 
w latach 2015-2017. Zapotrzebowanie na miejsca 
opieki na obszarach wiejskich wynika również z 
analizy liczby miejsc opieki funkcjonujących w 
poszczególnych gminach naszego województwa, 
dokonanej na podstawie danych aktualnych na dzień 
tworzenia kryteriów, które są dostępne na Portalu 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

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

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. 
 

4. 

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

 

Partnerstwo jest metodą pozwalającą na osiągnięcie 
dobrych wyników w zakresie rozwoju społecznego i 
ekonomicznego. Zawiązanie w ramach działań 
projektowych współpracy międzysektorowej pozwoli 
na wykorzystanie potencjału instytucji mogących 
mieć realny wpływ na rozwój ekonomii społecznej w 
regionie oraz na upowszechnienie idei 
przedsiębiorczości społecznej, np. ROPS, jednostek 
samorządu terytorialnego; instytucji rynku pracy; 

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. 

0/5 
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instytucji pomocy i integracji społecznej; OWES; 
podmiotów ekonomii społecznej; szkół; uczelni 
wyższych; przedsiębiorstw. Współpraca będzie miała 
również pozytywny wpływ na rozwój otoczenia 
sektora ekonomii społecznej m.in. poprzez pokazanie 
korzyści wypływających ze wspierania sektora. 

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

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

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. 

 

5. 

Wnioskodawca zapewni, że do realizacji 
projektu zostanie zatrudniona osoba z 
niepełnosprawnością w wymiarze co najmniej 
½ etatu. 

Osoba z niepełnosprawnością – w rozumieniu 
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. Kryterium ma na celu promowanie 
zaangażowania osób z niepełnosprawnością w 
projektach współfinansowanych ze środków UE.  

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

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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Kryteria etapu negocjacji 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium  Opis znaczenia kryterium   
Ocena 

(Tak / Nie lub pkt.) 

1. 
Negocjacje zakończyły się wynikiem 
pozytywnym. 

Negocjacje obejmują wszystkie kwestie wskazane przez 
oceniających w kartach oceny projektu związane z oceną 
kryteriów wyboru projektów oraz ewentualnie 
dodatkowe kwestie wskazane przez przewodniczącego 
KOP związane z oceną kryteriów wyboru projektów.   

Zakończenie negocjacji wynikiem pozytywnym oznacza, 
że w ich wyniku: 
a) do wniosku zostały wprowadzone korekty wskazane 
przez oceniających w kartach oceny projektu i/lub przez 
przewodniczącego KOP i/lub inne zmiany wynikające z 
ustaleń dokonanych podczas negocjacji i/lub 

b) KOP uzyskał i zaakceptował  informacje i wyjaśnienia 
od Wnioskodawcy dotyczące określonych zapisów we 
wniosku, wskazanych przez oceniających w kartach 
oceny projektu i/lub przewodniczącego KOP  i/lub  

c) do wniosku nie zostały wprowadzone inne zmiany niż 
te, które wynikają z kart oceny projektu i/lub uwag 
przewodniczącego KOP i/lub ustaleń wynikających z 
procesu negocjacji. 

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

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

Definicja kryterium (tj. przede wszystkim informacja o zasadach jego oceny oraz, gdzie może mieć to zastosowanie, metodach jego pomiaru). 
Opis  znaczenia kryterium (np. informacja o tym czy spełnienie danego kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania, czy spełnienie danego kryterium jest stopniowalne, jaka wagę w 
ostatecznej ocenie ma ocena danego kryterium.). 
Ocena –  określenie możliwych sposobów oceny – np. tak/nie/nie dotyczy, 0/1, max 5 pkt, itp. 
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b) Ppkt. 3.7.2 Działanie 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się (dla typu projektu: Realizacja programów profilaktycznych opracowanych na szczeblu krajowym pod 
nadzorem Ministerstwa Zdrowia w zakresie raka jelita grubego, w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne) otrzymuje brzmienie: 

 

WARUNKI FORMALNE WYBORU PROJEKTÓWKONKURSOWYCH 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 wymogu Definicja wymogu 
Opis znaczenia 

wymogu 

1.  Kompletność wniosku i załączników 

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

Warunek formalny zerojedynkowy. 

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

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

Warunek formalny zerojedynkowy. 

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

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

Warunek formalny zerojedynkowy. 

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

KRYTERIA 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 
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285Powyższa 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 

296 Nie dotyczy projektów realizowanych na podstawie Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów 
operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. 

 

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 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 
dofinansowania nieprzekraczającej wyrażonej 
w PLN równowartości kwoty 100 000 EUR285 
rozliczane są w całości uproszczonymi 
metodami296, o których mowa w Wytycznych 

W ramach kryterium weryfikowane będzie zastosowanie w 
projekcie, którego kwota dofinansowania wyrażona w PLN nie 
przekracza równowartości 100 tys. EUR, 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 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm
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307 Do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE (kurs opublikowany w: 
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm) aktualny na dzień ogłoszenia konkursu w przypadku projektów konkursowych lub dzień ogłoszenia naboru w 
przypadku projektów pozakonkursowych.    

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

 oceny merytorycznej. 

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

4.  

Wydatki w projekcie o wartości 
dofinansowania przekraczającej wyrażoną w 
PLN równowartość kwoty 100 000 EUR307  
rozliczane są w całości na podstawie 
rzeczywiście ponoszonych wydatków, o 
których mowa w Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020. 

W ramach kryterium weryfikowane będzie czy 
projekt, którego kwota dofinansowania wyrażona w PLN 
przekracza równowartość 100 tys. EUR rozliczany jest w 
całości na podstawie rzeczywiście ponoszonych 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. 

5.  

 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 

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 
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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). 

skierowany do negocjacji. 

 

6.  
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 

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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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). 

7.  
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. 

8.  

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, 
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, 

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 
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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. 

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.  W trakcie oceny nie stwierdzono niezgodności 
z prawodawstwem krajowym w zakresie 

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność projektu 
z prawodawstwem krajowym. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty niespełniające 
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odnoszącym się do sposobu realizacji i zakresu 
projektu.  

 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. 

10.  
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 



35 
 

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  SZOOP RPO WiM 2014-2020 oraz 
opis specyfiki tej grupy, w tym: 

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

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

 barier, na które napotykają uczestnicy projektu, 

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

IZ dopuszcza możliwość zmiany treści wniosku o 
dofinansowanie  na etapie realizacji projektu w zakresie 
branym pod uwagę przy ocenie spełnienia kryterium, w 
sytuacji wystąpienia zdarzeń niedających się przewidzieć na 
moment składania wniosku o dofinansowanie. Każdy 
przypadek dokonania ww. zmian będzie rozpatrywany 
indywidualnie przez IZ w kontekście zachowania spełnienia 
kryterium. 

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

 W projektach, które nie zawierają analizy ryzyka: 
max  25 pkt, przy czym przez spełnienie 
przedmiotowego kryterium należy rozumieć 
uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach 
danego kryterium tj. 15 pkt 

 W projektach, które zawierają analizę ryzyka: max  
20 pkt, przy czym przez spełnienie przedmiotowego 
kryterium należy rozumieć uzyskanie co najmniej 
60% punktów w ramach danego kryterium tj. 12 pkt 

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są 
odrzucane na etapie oceny merytorycznej. 
Kryterium ma charakter rozstrzygający, tzn. w 
przypadku projektów o równej ogólnej liczbie punktów 
wyższe miejsce na liście projektów wybranych do 
dofinansowania otrzymuje ten, który uzyskał wyższą 
liczbę punktów w przedmiotowym kryterium. 

Ocena merytoryczna spełnienia kryteriów punktowych 
dokonywana jest na podstawie zgodności treści 
wniosku o dofinansowanie projektu z zapisami 
właściwego Regulaminu (wraz z załącznikami, w tym 
Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie 
projektu  współfinansowanego z EFS w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020). 

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

Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić wniosek o 
dofinansowanie w części dotyczącej spełnienia 
kryterium w zakresie opisanym w stanowisku 
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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 
wniosku o dofinansowanie projektu z zapisami 
właściwego Regulaminu (wraz z załącznikami, w tym 
Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie 
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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 
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dokonywana jest na podstawie zgodności treści 
wniosku o dofinansowanie projektu z zapisami 
właściwego Regulaminu (wraz z załącznikami, w tym 
Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie 
projektu  współfinansowanego z EFS w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020). 

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

Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić wniosek o 
dofinansowanie w części dotyczącej spełnienia 
kryterium w zakresie opisanym w stanowisku 
negocjacyjnym i określonym w Regulaminie. 
Uzupełnienie lub poprawa wniosku o dofinansowanie 
przez Wnioskodawcę będzie możliwa na etapie 
negocjacji, o ile projekt w ramach oceny merytorycznej 
spełnił wszystkie kryteria merytoryczne lub też został 
skierowany do negocjacji. 

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

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

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

 przyporządkowanie wskaźników realizacji do właściwego 
zadania, 

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

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

 trafność doboru wskaźników (w tym ich wartości 
docelowej dla rozliczenia kwot ryczałtowych) i 

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 
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dokumentów potwierdzających ich wykonanie (o ile 
dotyczy). 

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

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. 

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 
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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. 

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. 

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 
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 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: 

 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, 

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. 
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Kryteria merytoryczne – SPECYFICZNE OBLIGATORYJNE 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 
Ocena 

(Tak / Nie lub pkt.) 

 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. 

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. 
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1.  

Projekt skierowany jest wyłącznie do 
osób pracujących, uczących się lub 
posiadających miejsce zamieszkania na 
obszarze gminy/gmin wskazanych jako 
"biała plama" w zakresie profilaktyki 
raka jelita grubego. 

Działania w projekcie realizowane będą wyłącznie na 
rzecz osób pracujących, uczących się lub 
posiadających miejsce zamieszkania na obszarze 
gminy/gmin wskazanych jako „biała plama” 
określonych przez Centralny Ośrodek Koordynujący 
przy Centrum Onkologii-Instytut im. Marii 
Skłodowskiej-Curie w zakresie profilaktyki raka jelita 
grubego. 

Szczegółowa lista obszarów znajduje się w załączniku 
do Regulaminu konkursu. 

Koncentracja działań na obszarach „białych plam”  w 
znacznym stopniu przyczyni się do wzrostu 
świadomości odbiorców projektu z zakresu 
profilaktyki raka jelita grubego, a także do wzrostu 
zgłaszalności na badania kolonoskopowe. 

Wzrost świadomości odbiorców projektu, a także 
wzrost zgłaszalności na badania kolonoskopowe w 
dużym stopniu zmniejszy zachorowalność na raka 
jelita grubego wśród osób objętych projektem. 

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

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

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

 

 

TAK/NIE 

2.  
Projekt będzie realizowany wyłącznie 
w systemie oportunistycznym (badań 
przesiewowych). 

Działania w zakresie profilaktyki raka jelita grubego 
finansowane z EFS odbywają się wyłącznie w 
systemie oportunistycznym (bez zaproszeń). W 
systemie oportunistycznym do badań kwalifikowane 
są osoby z grupy docelowej, które zostaną 
zidentyfikowane do badania przez lekarzy 
rodzinnych i podstawowej opieki zdrowotnej, lub 
samodzielnie zgłoszą się do ośrodka.” 

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

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

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

 

TAK/NIE 
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3.  
Projekt będzie realizowany zgodnie z 
założeniami zawartymi w Programie 
profilaktyki raka jelita grubego.   

Wnioskodawca zobowiązany jest do realizacji 
projektu zgodnie z warunkami zawartymi w 
aktualnie obowiązujących wymogach dotyczących 
realizacji Programu profilaktyki raka jelita grubego 
(wskazanych przez Ministerstwo Zdrowia).  

Aktualne wymogi dotyczące realizacji Programu 
profilaktyki raka jelita grubego będą stanowić 
załącznik do regulaminu konkursu.  

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

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

 

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

TAK/NIE 

4.  

Grupę docelową w projekcie stanowią 
osoby w wieku aktywności zawodowej, 
będące w grupie podwyższonego 
ryzyka, które zostaną objęte badaniami 
skrinigowymi (przesiewowymi) w celu 
wykrycia choroby. 

Grupę docelową w projekcie stanowią osoby w 
wieku aktywności zawodowej, będące w grupie 
podwyższonego ryzyka, które zostaną objęte 
badaniami skrinigowymi (przesiewowymi) w celu 
wykrycia choroby. 

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 

5. 

 

Maksymalny okres realizacji projektu 
wynosi 36 miesięcy. 

Okres realizacji projektu nieprzekraczający 36 
miesięcy zapewni efektywniejszą realizację działań  
projektowych zgodnych z Programem profilaktyki 
raka jelita grubego. 

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

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. 

6. 

Wnioskodawca lub Partner jest 
podmiotem leczniczym udzielającym 
świadczeń opieki zdrowotnej na mocy 
przepisów prawa powszechnie 
obowiązującego. 

Kryterium wynika z rekomendacji Komitetu 
Sterującego do spraw koordynacji interwencji EFSI w 
sektorze zdrowia. Rodzaj udzielanych świadczeń 
opieki zdrowotnej przez Wnioskodawcę lub Partnera 
odpowiada rodzajowi działań zaplanowanych w 
ramach programu profilaktyki raka jelita grubego.   

Wnioskodawca lub Partner będący podmiotem 
leczniczym spełnia warunki określone w ustawie z 
dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
(Dz.U. z 2018 r., poz. 160). 

Wnioskodawca lub Partner prowadzi działalność 
leczniczą na podstawie wpisu do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą, lub prowadzi 
działalność na podstawie wpisu do KRS lub ewidencji 
działalności gospodarczej.  

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 

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 
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8. 
Kwota dofinansowania projektu 
wyrażona w PLN nie przekracza 
równowartości 100 000 EUR318. 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie 
zapisów wniosku o dofinansowanie projektu,  
zgodnie ze sposobem weryfikacji wskazanym w 
Regulaminie konkursu. 
 

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 

9. 
Kwota dofinansowania projektu 
wyrażona w PLN przekracza 
równowartość 100 000 EUR329. 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie 
zapisów wniosku o dofinansowanie projektu,  
zgodnie ze sposobem weryfikacji wskazanym w 
Regulaminie konkursu. 
 

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 

 

 

 

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

329Powyższa 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. 
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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 zwiększanie aktywności zawodowej 
ich mieszkańców. 

Lista miast średnich oraz lista miast średnich 
tracących funkcje społeczno – gospodarcze dla 
województwa warmińsko – mazurskiego jest zgodna 
z załącznikiem nr 1 oraz nr 2 do „Delimitacji miast 
średnich tracących funkcje społeczno – gospodarcze” 
opracowanej na potrzeby Strategii na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju.   

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. 

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 
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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. 

2. 

 

Projekt przewiduje partnerstwo 
pomiędzy podmiotem wykonującym 
działalność leczniczą, z co najmniej 
jedną organizacją pozarządową 
posiadającą co najmniej dwuletnie 
doświadczenie. Działalność statutowa 
organizacji związana jest z 
upowszechnianiem edukacji 
prozdrowotnej lub promocją udziału w 
badaniach diagnostycznych w kierunku 
wczesnego wykrywania raka jelita 
grubego 

Współdziałanie partnerskie podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą z organizacją 
pozarządową posiadającą minimum 2-letnie 
doświadczenie w zakresie upowszechniania edukacji 
prozdrowotnej lub promocji udziału w badaniach 
diagnostycznych w kierunku wczesnego wykrywania 
raka jelita grubego zagwarantuje zwiększenie 
świadomości społeczeństwa o konieczności 
przeprowadzenia kolonoskopii. 

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. 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 
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), a także 
dostarczonych referencji, zaświadczeń 
potwierdzających posiadane doświadczenie. 

Kryterium punktowe. 

Spełnienie kryterium nie jest 
obowiązkowe. Punkty mają charakter 
premiowy a ich uzyskanie zwiększa ogólną 
liczbę punktów przyznanych dla projektu a 
tym samym może prowadzić do 
uplasowania projektu na wyższym miejscu 
w liście rankingowej. Punty 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: 0/5 
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3. 

Projekt zakłada realizację badań 
przesiewowych w kierunku wczesnego 
wykrywania raka jelita grubego w 
lokalizacji znajdującej się na terytorium 
powiatu, który stanowi tzw. "białą 
plamę" przez podmioty wykonujące 
działalność leczniczą, które obecnie nie 
realizują świadczeń zdrowotnych w 
zakresie kolonoskopii finansowanych 
ze środków publicznych, w tym 
środków europejskich na tym 
terytorium. 

  

Badania przesiewowe w kierunku wczesnego 
wykrywania raka jelita grubego będą wykonywane w 
lokalizacji znajdującej się na terytorium powiatu, 
który stanowi tzw. „białą plamę” wskazaną przez 
Centralny Ośrodek Koordynujący przy Centrum 
Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie przez 
podmioty wykonujące działalność leczniczą, które 
obecnie nie realizują świadczeń zdrowotnych w 
zakresie kolonoskopii finansowanych ze środków 
publicznych, w tym środków europejskich na tym 
terytorium. Szczegółowa lista obszarów znajduje się 
w załączniku do Regulaminu konkurs. 

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 dla projektu a 
tym samym może prowadzić do 
uplasowania projektu na wyższym miejscu 
w 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 zakłada podejmowanie działań 
służących realizacji  badań 
kolonoskopowych podczas okresowych 
badań pracowników. 

 

 

Badanie kolonoskopii w pakiecie badań okresowych 
pracowników stanowić będzie  działanie zmierzające 
do zmniejszenia barier w dostępie do świadczeń 
opieki zdrowotnej w ramach Programu profilaktyki 
raka jelita grubego.  

Wykonanie badania kolonoskopowego wymaga 
zgody pracownika. 
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi na etapie 
oceny merytorycznej w oparciu o zapisy treści 
wniosku.   

Na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie 
na podstawie dostarczonego załącznika w postaci 
oświadczenia, iż Wnioskodawca/ partner: 

1. jest podmiotem leczniczym wykonującym badania 
z zakresu medycyny pracy, 

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. Punty 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 
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lub 

2. współpracuje z podmiotem leczniczym 
wykonującym badania z zakresu medycyny pracy (do 
oświadczenia Wnioskodawca/ partner dołącza wykaz 
podmiotów z którymi współpracuje w tym zakresie). 

5. 

Projekt zakłada 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 w ramach Programu 
profilaktyki raka jelita grubego. 

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 
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: 0/5 

6. 

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

Realizacja projektu na poziomie podstawowej opieki 
zdrowotnej oznacza, iż wnioskodawcą bądź 
partnerem musi być podmiot leczniczy posiadający 
kontrakt z Płatnikiem na realizację świadczeń opieki 
zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki 
zdrowotnej, co zapewni prawidłową realizację 
projektu. 

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

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisu 
wniosku, w którym należy zawrzeć stosowną 

 

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 
merytoryczne specyficzne są przyznawane 
wyłącznie w przypadku uzyskania 

Punktacja za spełnienie 
kryterium jest 

następująca: 0/10 
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informację. 

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

minimum 60 punktów za kryteria 
merytoryczne.  

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

 

 
 

 

Kryteria etapu negocjacji 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium  Opis znaczenia kryterium   
Ocena 

(Tak / Nie lub pkt.) 

1. 
Negocjacje zakończyły się wynikiem 
pozytywnym. 

Negocjacje obejmują wszystkie kwestie wskazane 
przez oceniających w kartach oceny projektu 
związane z oceną kryteriów wyboru projektów 
oraz ewentualnie dodatkowe kwestie wskazane 
przez przewodniczącego KOP związane z oceną 
kryteriów wyboru projektów.   
Zakończenie negocjacji wynikiem pozytywnym 
oznacza, że w ich wyniku: 

a) do wniosku zostały wprowadzone korekty 
wskazane przez oceniających w kartach oceny 
projektu i/lub przez przewodniczącego KOP i/lub 
inne zmiany wynikające z ustaleń dokonanych 
podczas negocjacji i/lub 

b) KOP uzyskał i zaakceptował  informacje i 
wyjaśnienia od wnioskodawcy dotyczące 
określonych zapisów we wniosku, wskazanych 
przez oceniających w kartach oceny projektu i/lub 

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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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. 

 
Definicja kryterium (tj. przede wszystkim informacja o zasadach jego oceny oraz, gdzie może mieć to zastosowanie, metodach jego pomiaru); 
Opis  znaczenia kryterium (np. informacja o tym czy spełnienie danego kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania, czy spełnienie danego kryterium jest stopniowalne, jaka wagę w 
ostatecznej ocenie ma ocena danego kryterium); 
Ocena –  określenie możliwych sposobów oceny – np. tak/nie/nie dotyczy, 0/1, max 5 pkt, itp.  

 


