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WYKAZ ZMIAN 
W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWEJ WŁĄCZENIE SPOŁECZNE 

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020 
 
W Szczegółowym opisie osi priorytetowej Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, 
przyjętym Uchwałą Nr 50/539/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 września 2015 r. z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany: 

1. Rozdział II. Opis poszczególnych działań/poddziałań osi priorytetowej 11 - Włączenie społeczne  RPO WiM 2014-2020, Karta Poddziałania 11.3.2 Koordynacja 

ekonomii społecznej w regionie, wiersz 6. Typy projektów – otrzymuje brzmienie: 

6. Typy projektów 

1. Koordynacja ekonomii społecznej w regionie: 

a) tworzenie regionalnych sieci współpracy OWES działających w regionie, w tym w szczególności poprzez organizowanie 
regionalnych spotkań sieciujących dla OWES, umożliwiających wymianę informacji pomiędzy ośrodkami nt. podejmowanych 
działań, postępów i problemów w realizacji wsparcia, stosowanych rozwiązaniach i metodach pracy itp., a także agregowanie 
informacji nt. działalności OWES i wynikach ich pracy na poziomie całego regionu oraz uspójnianie i synchronizowanie tych 
działań w regionie. Wspieranie działań OWES nakierowanych na jednostki samorządu terytorialnego; 

b) tworzenie, wspieranie lub dofinansowanie wspólnych przedsięwzięć regionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej 
(klastry, franczyzy) oraz włączanie podmiotów ekonomii społecznej w istniejące na poziomie regionalnym organizacje branżowe 
(sieci, klastry); 

c) tworzenie regionalnych sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym (Centrów Integracji 
Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej), mających 
umożliwić wzajemne uczenie się i wymianę informacji oraz wsparcie tych podmiotów w  osiąganiu standardów usług; 

d) inicjowanie współpracy jednostek systemu pomocy społecznej, podmiotów ekonomii społecznej, w tym o charakterze 
reintegracyjnym, OWES dla zwiększenia synergii działań podejmowanych przez te podmioty w procesie aktywizacji osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i wzrostu zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej m.in. w celu 
zapewnienia ciągłości procesu reintegracyjnego, a także współpracy ww. podmiotów z innymi podmiotami takimi jak szkoły, 
uczelnie wyższe, instytucje rynku pracy, przedsiębiorstwa, klastry przedsiębiorstw m.in. w celu zwiększenia liczby staży i praktyk 
w podmiotach ekonomii społecznej czy też w typowych przedsiębiorstwach;  

e) budowanie powiązań pomiędzy systemem edukacji, nauką, biznesem i ekonomią społeczną na poziomie regionalnym 
(spotkania, warsztaty, doradztwo, wymiana informacji udział we wspólnych konkursach i wydarzeniach z organizacjami 
pracodawców i przedsiębiorców, szkół, w tym szkół wyższych i instytutów naukowych) w celu nawiązania stałej współpracy; 

f) organizacja przedsięwzięć służących zwiększaniu widoczności podmiotów ekonomii społecznej jako dostawców produktów 
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i usług oraz wspieranie sprzedaży produktów i usług świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej na poziomie 
regionalnym (np. targi ekonomii społecznej, finansowanie udziału PS i PES w targach i wystawach regionalnych o charakterze 
gospodarczym, sprzedaż produktów i usług PES za pomocą jednego regionalnego portalu lub portali branżowych); 

g) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami lokalnymi, w szczególności PES, w zakresie tworzenia 
lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej lub lokalnych planów udziału PES w rozwoju usług społecznych (spotkania, 
wymiana informacji, dobre praktyki, doradztwo), uwzględniania aspektów społecznych/ w zamówieniach publicznych, zlecania 
zadań podmiotom ekonomii społecznej; 

h) wspieranie realizacji przez podmioty ekonomii społecznej usług użyteczności publicznej i współpraca z  OWES w tym zakresie; 

i) zapewnienie funkcjonowania Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, o którym mowa w KPRES, i organizowanie 
jego prac oraz tworzenie możliwości współpracy kluczowych interesariuszy w zakresie kreowania rozwoju ekonomii społecznej 
w regionie;  

j) wyznaczanie kierunków rozwoju ekonomii społecznej, aktualizacja lub opracowanie nowego  regionalnego programu rozwoju 
ekonomii społecznej; 

k) reprezentowanie interesów sektora ekonomii społecznej na poziomie regionalnym oraz włączenie ekonomii społecznej do 
strategii rozwoju województwa w obszarach związanych z rynkiem pracy, integracją społeczną, rozwojem przedsiębiorczości 
oraz innowacji, rozwojem usług użyteczności publicznej oraz innymi priorytetami, w ramach których możliwy jest regionalny 
rozwój ekonomii społecznej; 

l) ewaluacja działań OWES; 

m) weryfikacja statusu PS na zasadach określonych w załączniku nr 3 do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 i prowadzenie spisu PS. 

2. Rozdział VI. Załączniki: 
a) Załącznik 2 - Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Osi priorytetowej 11- Włączenie społeczne  działań  i poddziałań, Tabela Wskaźniki 

produktu, Działanie 11.3, Poddziałanie 11.3.2 – otrzymuje brzmienie: 

WSKAŹNIKI PRODUKTU 

 Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

 miary 
Kategoria 
 regionu 

Wartość 
pośrednia  

(2018) 

Szacowana 
wartość 

docelowa 
(2023) 

Źródło 

Nazwa osi priorytetowej:  11 –  Włączenie 
społeczne 

 

Działanie 11.3 

Poddziałanie 11.3.2 

 

Liczba pracowników lokalnych i 
regionalnych podmiotów działających na 

rzecz rozwoju ekonomii społecznej, którzy 
zostali objęci wsparciem w ramach projektu 

os. 

Region 
słabiej 

rozwinięty 
400 500 

Źródło 
własne 
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Liczba PES zrzeszonych w sieciach 
kooperacji podmiotów ekonomii 

społecznej, które skorzystały ze wsparcia w 
ramach projektu  

szt. 

Region 
słabiej 

rozwinięty 
50 70 

Źródło 
własne 

Liczba podmiotów ekonomii społecznej 
objętych wsparciem 

szt. 
Region 
słabiej 

rozwinięty 

- - 
Źródło 
własne 

Liczba inicjatyw dotyczących rozwoju 
ekonomii społecznej sfinansowanych ze 

środków EFS 
szt. 

Region 
słabiej 

rozwinięty 

- - 
SL 2014 

Liczba osób objętych wsparciem w zakresie 
zwalczania lub przeciwdziałania  skutkom 

pandemii COVID-19 
os. 

Region 
słabiej 

rozwinięty 
- 0 SL 2014 

Liczba podmiotów objętych wsparciem w 
zakresie zwalczania lub przeciwdziałania  

skutkom pandemii COVID-19 
szt. 

Region 
słabiej 

rozwinięty 
- 0 SL 2014 

 

Wartość wydatków kwalifikowalnych 
przeznaczonych na działania związane z 

pandemią COVID-19 
euro 

Region 
słabiej 

rozwinięty 
- 0 SL 2014 

Wartość wydatków kwalifikowalnych 
przeznaczonych na działania związane z 

pandemią COVID-19 
PLN 

Region 
słabiej 

rozwinięty 
- 0 SL 2014 

b) Załącznik 3 - Kryteria wyboru projektów wraz z warunkami formalnymi dla działań i poddziałań w ramach osi priorytetowej 11 - Włączenie społeczne: 

 aktualizuje się  ppkt. 3.2.3 DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty 
konkursowe w zakresie katalogu kryteriów merytorycznych wyboru projektów zerojedynkowych, który otrzymuje brzmienie: 

KRYTERIA MERYTORYCZNE WYBORU PROJEKTÓW 

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

Kryteria zerojedynkowe 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. 

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

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 

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

Ocena spełnienia kryterium polega na 
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471 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    

482 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. 

493 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.    

Poddziałania RPO WiM 2014-2020. stosunku do wskazanych w SZOOP w ramach Działania/Poddziałania. 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 EUR471 rozliczane są w całości 
uproszczonymi metodami482, 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 kwoty 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 
EUR493  rozliczane są w całości na 
podstawie rzeczywiście ponoszonych 

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.  
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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. 

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 SZOOP 
RPO WiM 2014-2020 (o ile dotyczy). 

Instytucja organizująca konkurs może w Regulaminie konkursu zawęzić 
ww. zakresy zgodności z SZOOP w ramach Działania/Poddziałania, z 
wyłączeniem zakresu  zgodności z minimalną i maksymalną wartością 
projektu wskazaną w SZOOP RPO WiM 2014-2020 (o ile dotyczy). 

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

Ocena spełnienia kryterium polega na 
przypisaniu mu wartości logicznych „tak” albo 
„nie” albo „do negocjacji” co oznacza, że 
projekt może być uzupełniany lub poprawiany 
w części dotyczącej spełniania kryterium w 
zakresie opisanym w stanowisku 
negocjacyjnym i określonym w Regulaminie. 
Uzupełnienie lub poprawa wniosku o 
dofinansowanie przez Wnioskodawcę będzie 
możliwa na etapie negocjacji,  o ile projekt w 
ramach oceny merytorycznej spełnił wszystkie 
kryteria merytoryczne lub też został 
skierowany do negocjacji. 

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 

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 
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zasięgu oddziaływania projektu (punktacja od 0 do 1). 

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

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

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

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

 

 

7. 

Wnioskodawca wykazał, że projekt będzie 
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. 
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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 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. 

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. 

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 
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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 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. 

 11. Poprawność programu rewitalizacji. 

W ramach kryterium weryfikowane będzie, czy program rewitalizacji, z 
którego wynika zgłoszony projekt, znajduje się Wykazie pozytywne 
zweryfikowanych programów rewitalizacji prowadzonym przez Instytucję 
Zarządzającą RPO WiM. Aby program rewitalizacji znalazł się na takiej 
liście Instytucja Zarządzająca RPO WiM musi przeprowadzić pozytywną 
weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów takich 
programów określonych w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w 
programach operacyjnych na lata 2014-2020. 
Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o listę sprawdzającą w zakresie 

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

Ocena spełniania kryteriów polega na 
przypisaniu im wartości logicznych „tak” lub 
„nie” albo stwierdzeniu, że kryterium „nie 
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spójności i poprawności sporządzenia programu rewitalizacji prowadzoną 
przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM, stanowiącą załącznik do 
Regulaminu. 
W przypadku, gdy program rewitalizacji nie znajduje się w wykazie 
pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji, weryfikowane jest 
czy spełnia on wymogi dotyczące cech i elementów programu rewitalizacji 
określonych w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach 
operacyjnych na lata 2014-2020. 

dotyczy” danego projektu. 

12. 

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

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

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

Ocena spełniania kryteriów polega na 
przypisaniu im wartości logicznych „tak” lub 
„nie” albo stwierdzeniu, że kryterium „nie 
dotyczy” danego projektu. 

13. 

Projekt stanowi element zintegrowanego 
przedsięwzięcia rewitalizacyjnego 
wynikającego z lokalnego programu 
rewitalizacji oraz w przypadku projektu 
realizowanego na terenie miasta 
należącego do sieci miast Cittaslow, 
stanowi uzgodnione przedsięwzięcie, 
zawarte w Ponadlokalnym programie 
rewitalizacji sieci miast Cittaslow. 

W ramach kryterium oceniane będzie, czy założenia projektu 
przedstawione we wniosku stanowią element zintegrowanego 
przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, uzupełniającego działania 
infrastrukturalne o działania wspierające aktywizację społeczno-
zawodową osób  wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie złożonych  przez  
Wnioskodawcę, wraz z wnioskiem o dofinansowanie, załączników zgodnie 
z zapisami Regulaminu. 

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

Ocena spełniania kryteriów polega na 
przypisaniu im wartości logicznych „tak” lub 
„nie” albo stwierdzeniu, że kryterium „nie 
dotyczy” danego projektu. 

14. 

Wnioskodawca może złożyć tylko 1  
wniosek o dofinansowanie projektu w 
ramach naboru (w tym również jako 
partner) (o ile dotyczy).  

Kryterium dotyczy wniosków o różnej sumie kontrolnej. W ramach 
kryterium weryfikuje się liczbę prawidłowo złożonych przez 
Wnioskodawcę wniosków o dofinansowanie projektu w ramach danego 
konkursu. Po przekroczeniu dopuszczalnej liczby wniosków, kolejne 
wnioski zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Weryfikacji podlegać 
będzie status podmiotu jako Wnioskodawcy, jaki i partnera projektu. 
Decyduje kolejność wpływu wersji elektronicznej w lokalnym systemie 
informatycznym. 

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”, „nie” 
albo stwierdzeniu, że kryterium „nie dotyczy” 
danego projektu. 
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 aktualizuje się ppkt. 3.3.2 DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE 11.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej w regionie, który otrzymuje brzmienie: 

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

W trybie pozakonkursowym instytucja może określić tryb uzupełnienia wniosku o dofinansowanie. W przypadku braku uzupełnienia wniosku lub niezłożenia wymaganych 
wyjaśnień projekt nie zostaje dopuszczony do oceny lub dalszej oceny. 

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 
naboru 

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 naboru 

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 naboru 

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

 

KRYTERIA MERYTORYCZNE WYBORU PROJEKTÓW 

Kryteria mają zastosowanie do projektów wybieranych w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 11.3.2 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. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. W przypadku niespełnienia 
kryterium Wnioskodawca zostanie wezwany do 
poprawienia/uzupełnienia  wniosku.  

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu 
mu wartości logicznych „tak” albo „nie – skierować 
do poprawy lub uzupełnienia”. 

2. 

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 

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. W przypadku niespełnienia 
kryterium Wnioskodawca zostanie wezwany do 
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realizacji projektu. 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). 

Ponadto, weryfikacji podlegać będzie, czy projekt znajduje 
się w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez właściwą 
instytucję w ramach trybu pozakonkursowego stanowiącym 
załącznik do SZOOP. 

poprawienia/uzupełnienia  wniosku.  

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu 
mu wartości logicznych „tak” albo „nie – skierować 
do poprawy lub uzupełnienia”. 

3. 

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 2 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 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. W przypadku niespełnienia 
kryterium Wnioskodawca zostanie wezwany do 
poprawienia/uzupełnienia wniosku.  

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu 
mu wartości logicznych „tak” albo „nie – skierować 
do poprawy lub uzupełnienia”. 
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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). 

4. 
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. W przypadku niespełnienia 
kryterium Wnioskodawca zostanie wezwany do 
poprawienia/uzupełnienia wniosku.  

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu 
mu wartości logicznych „tak” albo „nie – skierować 
do poprawy lub uzupełnienia”. 

5. 

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 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. W przypadku niespełnienia 
kryterium Wnioskodawca zostanie wezwany do 
poprawienia/uzupełnienia wniosku.  

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu 
mu wartości logicznych „tak” albo „nie – skierować 
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Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady 
(WE) nr 1083/2006 oraz  Wytycznych w zakresie realizacji 
zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 
dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości 
szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 
2014-2020.  W ramach kryterium nie jest weryfikowana 
zasada równości szans kobiet i mężczyzn. 

Zgodność kryterium będzie weryfikowana na podstawie 
treści wniosku o dofinasowanie projektu, gdzie 
Wnioskodawca zobowiązany jest wykazać pozytywny wpływ 
projektu na zasadę  równości szans i niedyskryminacji; przez 
pozytywny wpływ należy rozumieć zapewnienie dostępności 
do oferowanego w projekcie wsparcia dla wszystkich jego 
uczestników (potencjalnych uczestników) oraz zapewnienie 
dostępności wszystkich produktów projektu (które nie 
zostały uznane za neutralne) dla wszystkich ich 
użytkowników. W przypadku nowo tworzonych i istotnie 
modernizowanych zasobów cyfrowych i infrastruktury 
(architektonicznej i transportowej) wytworzonych w ramach 
projektu, należy wskazać, że zostały one zaprojektowane 
zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania lub w 
przypadku braku możliwości jej zastosowania wykorzystano 
mechanizm racjonalnych usprawnień, zgodnie z warunkami 
określonymi w  Wytycznych w zakresie realizacji zasady 
równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla 
osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans 
kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-
2020. 

do poprawy lub uzupełnienia”. 

6. 

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. W przypadku niespełnienia 
kryterium Wnioskodawca zostanie wezwany do 
poprawienia/uzupełnienia wniosku.  
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Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu 
mu wartości logicznych „tak” albo „nie – skierować 
do poprawy lub uzupełnienia”. 

7. 

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 
warunków jej dopuszczalności w danym typie projektu. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. W przypadku niespełnienia 
kryterium Wnioskodawca zostanie wezwany do 
poprawienia/uzupełnienia  wniosku.  

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu 
mu wartości logicznych „tak” albo „nie – skierować 
do poprawy lub uzupełnienia”  albo „nie dotyczy”. 

8. 

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

 

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

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

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

 barier, na które napotykają uczestnicy projektu, 

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

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

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. W przypadku niespełnienia 
kryterium Wnioskodawca zostanie wezwany do 
poprawienia/uzupełnienia  wniosku.  

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu 
mu wartości logicznych „tak” albo „nie – skierować 
do poprawy lub uzupełnienia”.  

 

9. 

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: 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. W przypadku niespełnienia 
kryterium Wnioskodawca zostanie wezwany do 
poprawienia/uzupełnienia wniosku.  

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu 
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 wskazanie celu projektu, 

 dobór i opis wskaźników realizacji celów, (wskaźników 
rezultatu i produktu, w tym wskaźników programowych 
i specyficznych), 

 wskazanie źródeł i sposobów pomiaru wskaźników. 

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

mu wartości logicznych „tak” albo „nie – skierować 
do poprawy lub uzupełnienia”. 

10. 

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

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

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

 przyporządkowanie wskaźników realizacji do 
właściwego zadania, 

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

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

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

IZ dopuszcza możliwość zmiany treści wniosku o 
dofinansowanie na etapie realizacji projektu w zakresie 
branym pod uwagę przy 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. W przypadku niespełnienia 
kryterium Wnioskodawca zostanie wezwany do 
poprawienia/uzupełnienia wniosku.  

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu 
mu wartości logicznych „tak” albo „nie – skierować 
do poprawy lub uzupełnienia”. 
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Kryteria merytoryczne – SPECYFICZNE OBLIGATORYJNE 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 
Ocena 

(Tak / Nie lub pkt.) 

1.  
Projekt zapewnia współpracę w zakresie 
realizacji wspólnych inicjatyw z ośrodkami 
wsparcia ekonomii społecznej (OWES) 

Kryterium ma na celu zapewnienie właściwej 
współpracy na linii Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej (ROPS)- ośrodki wsparcia 

Spełnienie kryterium jest konieczne 
do przyznania dofinansowania. 
Projekty niespełniające 

TAK/NIE – 
SKIEROWAĆ DO POPRAWY 

LUB UZUPEŁNIENIA 

indywidualnie przez IZ w kontekście zachowania spełnienia 
kryterium. 

11. Prawidłowość budżetu projektu. 

W ramach kryterium weryfikowana będzie prawidłowość 
budżetu projektu, w tym: 

 racjonalność i efektywność wydatków projektu 
(rozumiana jako relacja nakład/rezultat oraz rynkowość 
kosztów) oraz kwalifikowalność wydatków, 

 niezbędność wydatków do realizacji projektu i osiągania 
jego celów, 

 poprawność uzasadnień kosztów (o ile dotyczy). 

 techniczna poprawność wypełnienia budżetu projektu, 

 poziom kosztów pośrednich. 

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

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. W przypadku niespełnienia 
kryterium Wnioskodawca zostanie wezwany do 
poprawienia/uzupełnienia wniosku.  

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu 
mu wartości logicznych „tak” albo „nie – skierować 
do poprawy lub uzupełnienia”. 
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wyłonionymi w ramach konkursów 
ogłoszonych w Poddziałaniu 11.3.1 z 
uwzględnieniem podziału zadań 
i kompetencji między Regionalnym 
Ośrodkiem Polityki Społecznej (ROPS) a 
OWES. 

ekonomii społecznej (OWES). ROPS 
odpowiada za koordynację działań na rzecz 
rozwoju ekonomii społecznej w regionie, 
natomiast OWES udzielają bezpośredniego 
wsparcia PES w postaci usług animacyjnych, 
inkubacyjnych i biznesowych. Kooperacja ma 
służyć realizacji wspólnych inicjatyw oraz 
wyznaczeniu podziału zadań i kompetencji 
między te instytucje, w tym w szczególności 
w zakresie działań animacyjnych i 
edukacyjnych adresowanych do jednostek 
samorządu terytorialnego, tak aby zadania 
kierowane do JST nie powielały się.  

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

przedmiotowego kryterium są 
kierowane do poprawy/ uzupełnienia. 

2.  

Projekt jest zgodny z zapisami 
Wojewódzkiego Programu Rozwoju 
Ekonomii Społecznej Warmia i Mazury  
(WPRES). Projekt zakłada monitorowanie 
stanu ekonomii społecznej w województwie 
warmińsko-mazurskim (tj. m.in. 
agregowanie informacji na temat 
działalności OWES i wyników ich pracy na 
poziomie całego regionu, a także 
monitorowanie realizacji WPRES). 

 

 

 

Wojewódzki Program Rozwoju Ekonomii 
Społecznej Warmia i Mazury (WPRES) to 
dokument o statusie programu 
wojewódzkiego, który w sposób 
kompleksowy określa i rekomenduje 
działania, służące rozwojowi ekonomii 
społecznej w województwie warmińsko-
mazurskim. Istotne jest, by działania 
zaplanowane w ramach projektu wpisywały 
się w cele i priorytety określone w WPRES. 

Zgodnie zapisami ww. programu co roku ma 
powstać raport z realizacji WPRES i o stanie 
ekonomii społecznej w województwie 
warmińsko-mazurskim. Monitoring stanu 
rozwoju ekonomii społecznej służy 
bieżącemu gromadzeniu danych, które 
pozwolą na identyfikację postępu, zagrożeń i 
nieprawidłowości we wdrażaniu WPRES. 
Równie istotne jest agregowanie informacji 
na temat działalności OWES, co pozwoli 
efektywniej planować działania na rzecz 
rozwoju sektora ekonomii społecznej.  

Spełnienie kryterium jest konieczne 
do przyznania dofinansowania. 
Projekty niespełniające 
przedmiotowego kryterium są 
kierowane do poprawy/ uzupełnienia. 

TAK/NIE – SKIEROWAĆ DO 
POPRAWY LUB 
UZUPEŁNIENIA 
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Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi w 
oparciu o zapisy treści wniosku na etapie 
oceny merytorycznej. 

3.  

Projekt przewiduje działania służące 
zwiększeniu widoczności podmiotów 
ekonomii społecznej poprzez przyznawanie 
co najmniej 5 znaków jakości produktów/ 
usług PES.  

Podmioty ekonomii społecznej, nastawione 
przede wszystkim na realizację celów 
społecznych, często mają problemy z 
planowaniem marketingowym 
zapewniającym efektywne funkcjonowanie 
na rynku. Dlatego istotne jest podejmowanie 
przez ROPS działań służących zwiększeniu 
widoczności podmiotów ekonomii 
społecznej. Przyznanie znaku jakości to wynik 
dbałości o stałe umocnienie rangi  
i wizerunku podmiotów ekonomii społecznej 
jako symbolu usług i produktów o najwyższej 
jakości, wykonanych w połączeniu z 
wyjątkową dbałością o wykorzystanie 
potencjału społecznego. 

Zgodnie z zapisami Wojewódzkiego 
Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 
Warmia i Mazury w Priorytecie II. Wzrost 
świadomości na temat ekonomii społecznej w 
regionie zaplanowano certyfikację produktów 
i usług podmiotów ekonomii społecznej  
w województwie. Certyfikacja efektywnie 
wspomoże działania prowadzone przez 
odznaczone podmioty ekonomii społecznej w 
zakresie marketingu i public relations. 

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 
kierowane do poprawy/ uzupełnienia. 

TAK/NIE – SKIEROWAĆ DO 
POPRAWY LUB 
UZUPEŁNIENIA 

 
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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c) Załącznik 4 – Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego – dodaje się pozycję nr 3 w brzmieniu: 
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i Mazurach 

Wojewó
dztwo 
Warmiń
sko-
Mazurs
kie 
(Region
alny 
Ośrode
k 
Polityki 
Społecz
nej) 

12.02.2015* 

Wojewó
dztwo 
Warmiń
sko-
Mazurs
kie 
(Region
alny 
Ośrode
k 
Polityki 
Społecz
nej) 

2 117 647,06 2 117 647,06 N 1 800 000,00 

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 
1. Liczba podmiotów ekonomii 
społecznej, które otrzymały znak 
jakości produktu/usługi PES  
 
Wskaźniki produktu: 
1. Liczba pracowników lokalnych i 
regionalnych podmiotów działających 
na rzecz rozwoju ekonomii 
społecznej, którzy zostali objęci 
wsparciem w ramach projektu 
2. Liczba PES zrzeszonych w 
sieciach kooperacji podmiotów 
ekonomii społecznej, które 
skorzystały ze wsparcia w ramach 
projektu 
3. Liczba podmiotów ekonomii 
społecznej objętych wsparciem 
4. Liczba inicjatyw dotyczących 
rozwoju ekonomii społecznej 
sfinansowanych ze środków EFS 
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I kwartał 2021 01.04.2021 30.06.2023 

*data Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej w sprawie przyjęcia RPO WiM 2014 – 2020 

 


