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Załącznik nr 6 do Regulaminu  
naboru i oceny wniosków 

o dofinansowanie projektów (…) 
 z dnia………… 2015 r. 

Wzór Karty oceny kryteriów formalnych wyboru projektów pozakonkursowych z definicjami w ramach działania 7.1 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 

  

 

 

 

KARTA OCENY KRYTERIÓW FORMALNYCH WYBORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH  
Z DEFINICJAMI KRYTERIÓW 

KRYTERIA FORMALNE 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis kryterium 

1. 

Projekt kwalifikuje się w ramach 
danego działania /poddziałania 
zgodnie z zapisami SZOOP i 
Regulaminu 

Projekt wpisuje się w założenia określone w  SZOOP i 
regulaminie, a przyjęte założenia projektu kwalifikują go do 
wsparcia w ramach konkursu / wezwania, w ramach którego 
został on złożony, w szczególności  projekt mieści się w 
katalogu możliwych do realizacji typów projektów w danym 
działaniu, wskazanych w regulaminie konkursu / wezwaniu do 
złożenia wniosku o dofinansowanie. 

Kryterium obligatoryjne. 
 
W przypadku niespełnienia  kryterium 
wnioskodawca zostanie wezwany do 
poprawienia/uzupełnienia dokumentów we 
wskazanym terminie. 

2. 

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

Wnioskodawca oraz partnerzy (o ile dotyczy) nie podlegają 
wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym 
wykluczeniu, o którym mowa w: 

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

-    art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. poz.796); 

- art.9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października  2002 r. o 
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1417). 

Kryterium weryfikowane na podstawie oświadczenia  
 

Kryterium obligatoryjne. 
 
W przypadku niespełnienia  kryterium 
wnioskodawca zostanie wezwany do 
poprawienia/uzupełnienia dokumentów we 
wskazanym terminie. 
 



2 

 

wnioskodawcy i partnerów (jeśli dotyczy). 

3. 

 
Prawidłowość określenia wartości 
oraz poziomu dofinansowania 
projektu.  

 

Wartość projektu i jego poziom dofinansowania są zgodna z 
minimalną i maksymalną wartością projektu oraz minimalnymi i 
maksymalnym poziomem dofinansowania obowiązującymi dla 
danego działania/poddziałania/typu projektu określonymi w 
Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WiM 2014-2020 
oraz w regulaminie konkursu/wezwaniu do złożenia wniosku o 
dofinansowanie. 

Kryterium obligatoryjne. 

 
W przypadku niespełnienia  kryterium 
wnioskodawca zostanie wezwany do 
poprawienia/uzupełnienia dokumentów we 
wskazanym terminie. 
 

4. 

Spełnienie wymogów w 
odniesieniu do projektu 
partnerskiego dotyczących 
utworzenia partnerstwa, o których 
mowa w art. 33 ustawy o 
zasadach realizacji programów w 
zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie 
2014-2020 oraz Szczegółowym 
Opisie Osi Priorytetowych RPO 
WiM 2014-2020? 

Weryfikowane będzie spełnienie przez Projektodawcę wymogów 
w zakresie utworzenia partnerstwa zgodnie z art. 33 ustawy 
wdrożeniowej. 
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie Oświadczenia 
wnioskodawcy  (porozumienia lub / oraz umowy) oraz treści 
wniosku o dofinansowanie. 
 

Kryterium obligatoryjne. 
 
W przypadku niespełnienia  kryterium 
wnioskodawca zostanie wezwany do 
poprawienia/uzupełnienia dokumentów we 
wskazanym terminie. 

5. 

Wnioskodawca i partnerzy (jeśli 
dotyczy) zgodnie z RPO WiM 
2014-2020 oraz ze 
Szczegółowym Opisem Osi 
Priorytetowych WiM 2014-2020 
jest podmiotem uprawnionym do 
ubiegania się o dofinansowanie w 
ramach właściwego 
działania/poddziałania lub 
zgodnie z Regulaminem konkursu 
/ wezwaniem do złożenia wniosku 
o dofinansowanie 

Weryfikowana będzie zgodność formy prawnej 
wnioskodawcy/partnera (jeśli dotyczy) z typem beneficjentów 
wskazanym w  Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych WiM 
2014-2020  i Regulaminem konkursu / wezwaniu do złożenia 
wniosku o dofinansowanie. 

Kryterium obligatoryjne. 
 
W przypadku niespełnienia  kryterium 
wnioskodawca zostanie wezwany do 
poprawienia/uzupełnienia dokumentów we 
wskazanym terminie. 

6. 
Realizacja projektu na obszarze 
strategicznej interwencji (OSI). 

Weryfikowane będzie miejsce realizacji projektu na obszarach 
strategicznej interwencji, które obejmują: 
- OSI – Tygrys Warmińsko-Mazurski, 
- OSI – Aglomeracja Olsztyna, 
- OSI – Ośrodki subregionalne, 
- OSI – Nowoczesna wieś, 
- OSI – Obszary peryferyzacji społeczno-gospodarczej, 
- OSI - Obszary o słabym dostępie do usług publicznych, 
- OSI – Obszary przygraniczne, 
- OSI – Obszary wymagające restrukturyzacji i rewitalizacji, 
- OSI – Obszary o ekstremalnie niskiej dostępności 

Kryterium obligatoryjne. 
 
W przypadku niespełnienia  kryterium 
wnioskodawca zostanie wezwany do 
poprawienia/uzupełnienia dokumentów we 
wskazanym terminie. 
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komunikacyjnej. 
 
Dodatkowo na etapie oceny merytorycznej specyficznej ocenie 
punktowej podlegać będzie realizacja projektu na obszarze/ach 
OSI  w odniesieniu do danego Działania/Poddziałania. 

7. 

Wybór grupy docelowej jest 
zgodny z wykazem zawartym w 
pkt 9 („Grupa docelowa/ 
ostateczni odbiorcy wsparcia (jeśli 
dotyczy)”) SzOOP, 

Weryfikowane będzie czy wybrana grupa docelowa jest zgodna 
z grupą wpisana w  wskazanym w  Szczegółowym Opisem Osi 
Priorytetowych WiM 2014-2020  i Regulaminem  

Kryterium obligatoryjne. 
 
W przypadku niespełnienia  kryterium 
wnioskodawca zostanie wezwany do 
poprawienia/uzupełnienia dokumentów we 
wskazanym terminie. 

8. 

Warunki i planowany zakres 
stosowania cross-financingu nie 
przekracza poziomu wskazanego 
w pkt 15 SzOOP („ 15. Warunki i 
planowany zakres stosowania 
cross-financingu (%) (jeśli 
dotyczy)”) 

Weryfikowane będzie czy zakres stosowania cross-financingu 
nie przekracza poziomu wskazanego w SzOOP 

Kryterium obligatoryjne. 
 
W przypadku niespełnienia  kryterium 
wnioskodawca zostanie wezwany do 
poprawienia/uzupełnienia dokumentów we 
wskazanym terminie. 

9. 

Obszar realizacji projektu 
znajduje się w całości na 
obszarze województwa 
warmińsko-mazurskiego (jeśli 
SzOOP lub regulamin konkursu 
nie stanowią inaczej)   

Weryfikowane będzie czy wskazany obszar realizacji projektu 
jest zgodny z   wskazanym w  Szczegółowym Opisem Osi 
Priorytetowych WiM 2014-2020  i Regulaminie .   

Kryterium obligatoryjne. 
 
W przypadku niespełnienia  kryterium 
wnioskodawca zostanie wezwany do 
poprawienia/uzupełnienia dokumentów we 
wskazanym terminie. 

10. 
Okres realizacji projektu zawiera 
się w przedziale 1 stycznia 2014 – 
31 grudnia 2023 roku 

Weryfikowane będzie czy  okres wskazany przez Wnioskodawcę 
wpisuje się w przedział czasowy określony w Regulaminie 

Kryterium obligatoryjne. 
 
W przypadku niespełnienia  kryterium 
wnioskodawca zostanie wezwany do 
poprawienia/uzupełnienia dokumentów we 
wskazanym terminie. 

11. 

Projekt znajduje się w Wykazie 
projektów zidentyfikowanych 
przez właściwą instytucję w 
ramach trybu pozakonkursowego 
stanowiącym załącznik do 
SzOOP. (jeśli dotyczy) 

Weryfikowane będzie czy dany projekt znajduje się w załączniku 
do SzOOP 

Kryterium obligatoryjne. 
 
W przypadku niespełnienia  kryterium 
wnioskodawca zostanie wezwany do 
poprawienia/uzupełnienia dokumentów we 
wskazanym terminie. 

 

 

 


