Załącznik nr 12 – Kryteria wyboru projektów dla Działania 9.2. A

Spis treści
1. Kryteria formalne wspólne dla wszystkich naborów konkursowych........................ 2
2. Kryteria formalne specyficzne dla naboru ................................................................ 20
3. Kryteria dostępu .......................................................................................................... 23
4. Kryteria horyzontalne.................................................................................................. 39
5. Kryteria merytoryczne wspólne dla wszystkich naborów konkursowych ............. 46
6. Kryteria merytoryczne specyficzne dla naboru ........................................................ 68
7. Kryteria premiujące ..................................................................................................... 70
8. Kryteria etapu negocjacji w ramach EFS dla trybu konkursowego ........................ 80

1

1. Kryteria formalne wspólne dla wszystkich naborów konkursowych
Są to kryteria, których spełnienie jest konieczne do przyznania dofinansowania. Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu
wartości „tak”, „nie” lub „nie dotyczy”. Kryteria formalne są weryfikowane podczas oceny formalnej projektu. Do oceny formalnej
zostaną dopuszczone wnioski o dofinansowanie, które wpłynęły do IOK w terminie i formie określonych w Regulaminie konkursu
i nie zostały pozostawione bez rozpatrzenia. Kryteria oceny formalnej są weryfikowane na podstawie zapisów wniosku
o dofinansowanie projektu oraz załączników. Nie wyklucza to wykorzystania w ocenie spełnienia kryteriów informacji udzielonych
przez Wnioskodawcę/ Beneficjenta, pozyskanych na temat Wnioskodawcy/Beneficjenta lub projektu.

Lp.
1.

Nazwa kryterium

Brzmienie i definicja kryterium

Opis znaczenia
kryterium

Sposób weryfikacji
kryterium

Prawidłowość wyboru

W ramach tego kryterium sprawdzane

Tak/Nie/Nie dotyczy

Kryterium będzie

partnerów w projekcie

będzie czy wybór partnerów został

Dopuszcza się

weryfikowane:

dokonany w sposób prawidłowy,

jednokrotne skierowanie

- w przypadku wszystkich

to znaczy:

projektu do

projektów partnerskich –

– wybór partnerów został dokonany

poprawy/uzupełnienia

na podstawie dokumentu

przed dniem złożenia wniosku

w zakresie skutkującym

potwierdzającego

o dofinansowanie,

spełnieniem kryterium.

prawidłowość dokonania

– jeśli inicjującym projekt partnerski

Niespełnienie kryterium

wyboru partnerów

jest podmiot, o którym mowa w art. 3

po wezwaniu do

do projektu przed datą

ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -

uzupełnienia/ poprawy

złożenia wniosku

Prawo zamówień publicznych,

skutkuje odrzuceniem

o dofinansowanie

sprawdzane jest czy wybór partnerów

projektu

załączonego w systemie
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Lp.

Nazwa kryterium

spośród podmiotów innych niż

Sposób weryfikacji
kryterium
SOWA RPDS. Dokument

wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a tej

może mieć formę np. listu

ustawy, został dokonany

intencyjnego, oświadczenia

z zachowaniem zasady przejrzystości

i powinien zawierać

i równego traktowania, w

co najmniej:

szczególności zgodnie z zasadami



Brzmienie i definicja kryterium

Opis znaczenia
kryterium

określonymi w art. 33 ust. 2 ustawy
z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach

datę sporządzenia/
podpisania dokumentu;



wskazanie stron

realizacji programów w zakresie

(podmiotów), które

polityki spójności finansowanych w

oświadczają chęć

perspektywie finansowej 2014–2020.

wspólnej realizacji
projektu z wyróżnieniem

Kryterium będzie weryfikowane na

Partnera Wiodącego;

podstawie zapisów wniosku o
dofinansowanie projektu oraz



tytuł projektu, który

dokumentów załączonych do wniosku

strony zdecydowały się

potwierdzających:

realizować wspólnie;

– prawidłowość przeprowadzonego
postępowania, o którym mowa w art. 33
ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
3



oświadczenie o chęci
wspólnej realizacji

Lp.

Nazwa kryterium

o zasadach realizacji programów

Sposób weryfikacji
kryterium
przedmiotowego

w zakresie polityki spójności

projektu;

Brzmienie i definicja kryterium

finansowanych w perspektywie
finansowej 2014–2020 oraz/lub

Opis znaczenia
kryterium



podpisy wszystkich stron
partnerstwa.

– wybór partnera przed złożeniem

- w przypadku, gdy

wniosku o dofinansowanie.

podmiotem inicjującym
partnerstwo jest podmiot

Zakres weryfikowanych informacji
we wniosku o dofinansowanie jak
i dokumentów koniecznych
do dołączenia do wniosku zostanie
określony w Regulaminie konkursu.

z sektora finansów
publicznych w rozumieniu
przepisów o finansach
publicznych i dokonuje
on wyboru partnerów

IOK dopuszcza możliwość analizy

spośród podmiotów spoza

dokumentacji zawartej na stronie

sektora finansów

internetowej wskazanej we wniosku

publicznych –

o dofinansowanie dotyczącej wyboru

na podstawie dokumentów

partnera.

potwierdzających

Kryterium weryfikowane na etapie

przeprowadzenie procedury

oceny projektu oraz w czasie

wyboru partnera

realizacji projektu z zastrzeżeniem
4

Lp.

Nazwa kryterium

art. 33 ust. 3a ustawy z dnia 11 lipca

Sposób weryfikacji
kryterium
z zachowaniem zasady

2014 r. o zasadach realizacji

przejrzystości i równego

programów w zakresie polityki

traktowania,

spójności finansowanych

w szczególności zgodnie

w perspektywie finansowej 2014–2020.

z zasadami określonymi

Kryterium dotyczy tylko projektów

w art. 33 ust. 2 ustawy oraz

partnerskich.

dokonanie wyboru partnera

Brzmienie i definicja kryterium

Opis znaczenia
kryterium

przed datą złożenia wniosku

IOK dopuszcza możliwość
poprawy/uzupełnienia wniosku
o dofinansowanie w zakresie
kryterium w sposób skutkujący
spełnieniem kryterium z wyjątkiem
sytuacji, gdy stwierdzone uchybienia
powodują niespełnienie kryterium
w sposób uniemożliwiający jego
uzupełnienie (np. przedłożone
we wniosku informacje w sposób
nie budzący wątpliwości potwierdzają,
że wybór partnera został dokonany

5

o dofinansowanie tj.
co najmniej następujących
dokumentów:


wydruku ogłoszenia
otwartego naboru
partnerów ze strony
internetowej
Wnioskodawcy
lub wskazania
we wniosku
o dofinansowanie linka

Lp.

Nazwa kryterium

w dniu złożenia wniosku lub później

Sposób weryfikacji
kryterium
pod którym zamieszczono

lub z naruszeniem ustawowego

ogłoszenie;

Brzmienie i definicja kryterium

Opis znaczenia
kryterium

terminu 21 dni na złożenie oferty –



jeśli dotyczy).

wydruku informacji
o podmiotach wybranych
do pełnienia funkcji
partnera ze strony
internetowej
Wnioskodawcy lub
wskazania we wniosku
o dofinansowanie linka,
pod którym zamieszczono
informację;



skanu potwierdzonej
za zgodność z oryginałem
wybranej oferty.

2.

Niepodleganie

W ramach kryterium weryfikowane

Tak/Nie

Spełnienie kryterium jest

wykluczeniu z możliwości

będzie, czy Wnioskodawca/

(niespełnienie kryterium

weryfikowane na podstawie

otrzymania

Beneficjent oraz partnerzy (jeśli

oznacza odrzucenie

oświadczenia

dofinansowania

dotyczy) nie podlegają wykluczeniu

projektu)

Wnioskodawcy/Beneficjenta

6

Lp.

ze środków Unii

z możliwości otrzymania

Sposób weryfikacji
kryterium
zawartego we wniosku

Europejskiej

dofinansowania ze środków Unii

o dofinansowanie w sekcji

Europejskiej na podstawie:

Oświadczenia.

– art. 207 ust. 4 ustawy z dnia

IOK na każdym etapie

27 sierpnia 2009 r. o finansach

wyboru projektu do

publicznych,

dofinansowania może

– art.12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia

wystąpić do Ministra

15 czerwca 2012 r. o skutkach

Finansów z wnioskiem o

powierzania wykonywania pracy

udostępnienie informacji

Nazwa kryterium

Brzmienie i definicja kryterium

cudzoziemcom przebywającym

Opis znaczenia
kryterium

zawartych w Rejestrze

wbrew przepisom na terytorium

podmiotów wykluczonych w

Rzeczypospolitej Polskiej,

celu potwierdzenia

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

prawdziwości i aktualności
złożonego oświadczenia. W
przypadku negatywnej
weryfikacji wniosek podlega
odrzuceniu jako

groźbą kary.

niespełniający kryterium.

Spełnienie kryterium jest
weryfikowane na podstawie
7

Lp.

Nazwa kryterium

Brzmienie i definicja kryterium

Opis znaczenia
kryterium

Sposób weryfikacji
kryterium

oświadczenia Wnioskodawcy/
Beneficjenta zawartego we wniosku
o dofinansowanie w sekcji
Oświadczenia. Złożenie wniosku
o dofinansowanie w systemie SOWA
EFS RPDS oznacza potwierdzenie
zgodności oświadczeń w niniejszej
sekcji ze stanem faktycznym.
3.

Zgodność z przepisami

W ramach kryterium weryfikowane

Tak/Nie

Spełnienie kryterium jest

art. 65 ust. 6 i art. 125 ust.

będzie, czy Wnioskodawca/Beneficjent

(niespełnienie kryterium

weryfikowane na podstawie

3 lit. e) i f)

złożył oświadczenie, że:

oznacza odrzucenie

oświadczeń Wnioskodawcy/

Rozporządzenia

– projekt nie został zakończony

projektu)

Beneficjenta zawartych

Parlamentu Europejskiego

w rozumieniu art. 65 ust. 6,

i Rady (UE) nr 1303/2013

– nie rozpoczął realizacji projektu

z dnia 17 grudnia 2013 r.

przed dniem złożenia wniosku
o dofinansowanie,
lub jeśli dotyczy
– projekt nie obejmuje przedsięwzięć
będących częścią operacji, które

8

we wniosku
o dofinansowanie w sekcji
Oświadczenia.

Lp.

Nazwa kryterium

Brzmienie i definicja kryterium
zostały objęte lub powinny były
zostać objęte procedurą
odzyskiwania środków zgodnie
z art. 71 (trwałość operacji)
w następstwie przeniesienia
działalności produkcyjnej poza
obszar objęty programem.
Spełnienie kryterium jest
weryfikowane na podstawie
oświadczeń Wnioskodawcy/
Beneficjenta zawartych we wniosku
o dofinansowanie w sekcji
Oświadczenia. Złożenie wniosku
o dofinansowanie w systemie SOWA
EFS RPDS oznacza potwierdzenie
zgodności Oświadczeń w niniejszej
sekcji ze stanem faktycznym. Przez
projekt ukończony/zrealizowany
należy rozumieć projekt, w ramach

9

Opis znaczenia
kryterium

Sposób weryfikacji
kryterium

Lp.

Nazwa kryterium

Brzmienie i definicja kryterium

Opis znaczenia
kryterium

Sposób weryfikacji
kryterium

którego przed dniem złożenia
wniosku o dofinansowanie
zrealizowano całość założonych
w projekcie działań merytorycznych i
dla którego przed dniem złożenia
wniosku o dofinansowanie nastąpił
odbiór ostatnich robót, dostaw lub
usług.
4.

Zakaz podwójnego

W ramach kryterium weryfikowane

Tak/Nie

Kryterium weryfikowane jest

finansowania

będzie, czy w wyniku otrzymania

(niespełnienie kryterium

na podstawie oświadczenia

przez projekt dofinansowania

oznacza odrzucenie

Wnioskodawcy/Beneficjenta

we wnioskowanej wysokości,

projektu)

zawartego we wniosku

na określone wydatki kwalifikowalne,

o dofinansowanie w sekcji

w projekcie nie dojdzie

Oświadczenia.

do podwójnego dofinansowania.
Przykładowy katalog

Kryterium weryfikowane jest

przypadków podwójnego

na podstawie oświadczenia

finansowania zawarty został

Wnioskodawcy/Beneficjenta
zawartego we wniosku o dofinansowanie

10

w Rozdziale III,

Lp.

Nazwa kryterium

w sekcji Oświadczenia. Złożenie

Sposób weryfikacji
kryterium
Podrozdziale 1 Regulaminu

wniosku o dofinansowanie w systemie

konkursu.

Brzmienie i definicja kryterium

Opis znaczenia
kryterium

SOWA EFS RPDS oznacza
potwierdzenie zgodności oświadczeń
w niniejszej sekcji ze stanem faktycznym.
5.

Uproszczone metody

W ramach kryterium weryfikowane

Tak/Nie/Nie dotyczy

Kryterium jest weryfikowane

rozliczania wydatków

będzie, czy w projekcie, w którym

Dopuszcza się

na podstawie zapisów

wartość wkładu publicznego (środków

jednokrotne skierowanie

wniosku o dofinansowanie

publicznych) nie przekracza 100 000

projektu do poprawy/

w części Sposób realizacji

EUR zastosowano kwoty ryczałtowe,

uzupełnienia w zakresie

projektu i Budżet projektu.

o których mowa w aktualnych na

skutkującym spełnieniem

Kryterium obowiązuje

dzień przyjęcia kryterium wytycznych

kryterium. Niespełnienie

w przypadku kwot

w zakresie kwalifikowalności

kryterium po wezwaniu

ryczałtowych dla projektów,

wydatków w ramach Europejskiego

do uzupełnienia/ poprawy

których wartość wkładu

Funduszu Rozwoju Regionalnego,

skutkuje odrzuceniem

publicznego (środków

Europejskiego Funduszu

projektu

publicznych) nie przekracza

Społecznego oraz Funduszu

100 000 EUR.

Spójności na lata 2014-2020.

Do przeliczenia ww. kwoty
na PLN należy stosować
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Lp.

Nazwa kryterium

Kryterium weryfikowane na podstawie

Sposób weryfikacji
kryterium
miesięczny obrachunkowy

zapisów budżetu projektu, obowiązujące

kurs wymiany stosowany

w przypadku kwot ryczałtowych dla

przez KE aktualny na dzień

projektów, których wartość wkładu

ogłoszenia konkursu,

publicznego (środków publicznych)

tj. 4,2515 PLN z 27.06.2019 r.,

nie przekracza 100 000 EUR. Do

co daje kwotę 425 150 PLN.

Brzmienie i definicja kryterium

Opis znaczenia
kryterium

przeliczenia ww. kwoty na PLN należy
stosować miesięczny obrachunkowy
kurs wymiany stosowany przez KE
aktualny na dzień ogłoszenia
konkursu.
IOK dopuszcza możliwość
poprawy/uzupełnienia wniosku
o dofinansowanie w zakresie
kryterium w sposób skutkujący
spełnieniem kryterium.
6.

Kryterium niezalegania z

W ramach kryterium weryfikowane

Tak/Nie

Kryterium zostanie

należnościami

będzie, czy Wnioskodawca/Beneficjent

(niespełnienie kryterium

zweryfikowane

nie zalega z uiszczaniem podatków,

12

na podstawie oświadczenia

Lp.

Nazwa kryterium

jak również z opłacaniem składek

Opis znaczenia
kryterium
oznacza odrzucenie

Sposób weryfikacji
kryterium
Wnioskodawcy zawartego

na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,

projektu)

we wniosku

Brzmienie i definicja kryterium

Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz

o dofinansowanie w sekcji

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Oświadczenia.

lub innych należności wymaganych
odrębnymi przepisami prawa?
Kryterium zostanie zweryfikowane
na podstawie oświadczenia
Wnioskodawcy/Beneficjenta
zawartego we wniosku
o dofinansowanie w sekcji
Oświadczenia. Złożenie wniosku
o dofinansowanie w systemie SOWA
EFS RPDS oznacza potwierdzenie
zgodności oświadczeń w niniejszej
sekcji ze stanem faktycznym.
7.

Pomoc de minimis

W sytuacji, gdy w ramach projektu

Tak/Nie/Nie dotyczy

Na etapie oceny wniosku

IOK udziela pomocy de minimis

kryterium zostanie

bezpośrednio Wnioskodawcy/

zweryfikowane

13

Lp.

Nazwa kryterium

Beneficjentowi w ramach kryterium

(niespełnienie kryterium

Sposób weryfikacji
kryterium
na podstawie informacji

weryfikowane będzie, czy podana

oznacza odrzucenie

zawartych we wniosku

we wniosku o dofinansowanie

projektu)

o dofinansowanie projektu

Brzmienie i definicja kryterium

wartość uzyskanej pomocy

Opis znaczenia
kryterium

oraz danych w SUDOP.

de minimis jest zgodna z danymi
zawartymi w Systemie Udostępniania
Danych o Pomocy (SUDOP) oraz
nie przekracza progów dopuszczalnej
pomocy de minimis udzielonej
jednemu przedsiębiorcy określonych
w art. 3 rozporządzenia Komisji (UE)
nr 1407/2013.

Przed podpisaniem umowy
o dofinansowanie kryterium
zostanie zweryfikowane
na podstawie danych
we wniosku
o dofinansowanie, wniosku
o udzielenie pomocy
de minimis (zgodnym

Kryterium zostanie zweryfikowane

ze wzorem, stanowiącym

na podstawie informacji zawartych

odpowiednio załącznik nr 1

we wniosku o dofinansowanie

lub załącznik nr 2

projektu oraz danych w SUDOP.

do rozporządzenia Rady

Kryterium nie dotyczy projektów,

Ministrów z dnia 29 marca

w ramach których IOK nie udziela

2010 r. w sprawie zakresu

pomocy de minimis bezpośrednio

informacji przedstawianych
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Lp.

Nazwa kryterium

Wnioskodawcy/ Beneficjentowi.

Sposób weryfikacji
kryterium
przez podmiot ubiegający

Kryterium zostanie zweryfikowane

się o pomoc de minimis),

na etapie oceny wniosku oraz przed

zaświadczeń/oświadczeń o

podpisaniem umowy

otrzymanej pomocy de

o dofinansowanie projektu.

minimis albo oświadczenia o

Brzmienie i definicja kryterium

Opis znaczenia
kryterium

nieotrzymaniu takiej pomocy
oraz danych w SUDOP.
W ramach konkursu
nie przewiduje się sytuacji
udzielania pomocy
publicznej przez IOK.
8.

Kryterium potencjału

Wnioskodawca oraz partnerzy (o ile

Tak/Nie/Nie dotyczy

Kryterium zostanie

finansowego

dotyczy), ponoszący wydatki

Dopuszcza się

zweryfikowane

w danym projekcie ze środków

jednokrotne skierowanie

na podstawie zapisów

europejskich, posiadają łączny obrót

projektu

wniosku o dofinansowanie

za ostatni zatwierdzony rok obrotowy

do poprawy/uzupełnienia

projektu w części Potencjał

zgodnie z ustawą o rachunkowości

w zakresie skutkującym

Wnioskodawcy i Partnerów

z dnia 29 września 1994 r. (jeśli

spełnieniem kryterium.

(pkt. 4.3).

dotyczy) lub za ostatni zamknięty

Niespełnienie kryterium

15

Lp.

Nazwa kryterium

i zatwierdzony rok kalendarzowy

Opis znaczenia
kryterium
po wezwaniu

równy lub wyższy od średnich

do uzupełnienia/ poprawy

rocznych wydatków w ocenianym

skutkuje odrzuceniem

projekcie.

projektu

Brzmienie i definicja kryterium

Kryterium zostanie zweryfikowane
na podstawie zapisów wniosku
o dofinansowanie projektu.
Za obrót należy przyjąć sumę
przychodów uzyskanych przez dany
podmiot na poziomie ustalania wyniku
działalności gospodarczej – tzn. jest
to suma przychodów ze sprzedaży
netto, pozostałych przychodów
operacyjnych oraz przychodów
finansowych. W przypadku
podmiotów nieprowadzących
działalności gospodarczej
i jednocześnie niebędących
jednostkami sektora finansów
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Sposób weryfikacji
kryterium

Lp.

Nazwa kryterium

Brzmienie i definicja kryterium
publicznych jako obroty należy
rozumieć wartość przychodów (w tym
przychodów osiągniętych z tytułu
otrzymanego dofinansowania
na realizację projektów) osiągniętych
w poprzednim roku przez danego
Wnioskodawcę/ Partnera.
W przypadku partnerstwa kilku
podmiotów badany jest łączny obrót
wszystkich podmiotów wchodzących
w skład partnerstwa nie będących
jednostką sektora finansów
publicznych i odnoszony jest
do wydatków ponoszonych
w projekcie przez te podmioty.
W przypadku podmiotów
realizujących projekty, w których
udzielane jest/było wsparcie zwrotne
w postaci pożyczek lub poręczeń,

17

Opis znaczenia
kryterium

Sposób weryfikacji
kryterium

Lp.

Nazwa kryterium

Brzmienie i definicja kryterium
w wartości obrotu należy uwzględnić
kwotę kapitału pożyczkowego
i poręczeniowego, jakim dysponowali
Wnioskodawca/Partnerzy (o ile
dotyczy) w poprzednim zamkniętym
roku obrotowym.
Kryterium nie dotyczy jednostek
sektora finansów publicznych, w tym
projektów partnerskich w których
liderem jest jednostka sektora
finansów publicznych.
W przypadku gdy projekt trwa dłużej
niż jeden rok kalendarzowy należy
wartość obrotów odnieść do średnich
rocznych wydatków w ocenianym
projekcie (wartość wydatków
w stosunku do liczby lat
kalendarzowych, w których
realizowany jest projekt).
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Opis znaczenia
kryterium

Sposób weryfikacji
kryterium

Lp.

Nazwa kryterium

Brzmienie i definicja kryterium
IOK dopuszcza możliwość
poprawy/uzupełnienia wniosku
o dofinansowanie w zakresie
kryterium w sposób skutkujący
spełnieniem kryterium z wyjątkiem
sytuacji, gdy stwierdzone uchybienia
powodują niespełnienie kryterium
w sposób uniemożliwiający jego
uzupełnienie (np. przedłożone
we wniosku informacje w sposób
nie budzący wątpliwości potwierdzają,
że wartość obrotów jest niższa
od średnich rocznych wydatków
w projekcie).
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Opis znaczenia
kryterium

Sposób weryfikacji
kryterium

2. Kryteria formalne specyficzne dla naboru
Kryteria, których spełnienie jest konieczne do przyznania dofinansowania. Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu
wartości „tak”, „nie” lub „nie dotyczy”. Kryteria formalne są weryfikowane podczas oceny formalnej projektu. Do oceny formalnej
zostaną dopuszczone wnioski o dofinansowanie, które wpłynęły do Instytucji Organizującej Konkurs w terminie i formie określonych
w Regulaminie konkursu i nie zostały pozostawione bez rozpatrzenia. Kryteria oceny formalnej są weryfikowane na podstawie
zapisów wniosku o dofinansowanie projektu oraz załączników. Nie wyklucza to wykorzystania w ocenie spełnienia kryteriów
informacji udzielonych przez Wnioskodawcę/Beneficjenta, pozyskanych na temat Wnioskodawcy/Beneficjenta lub projektu.

Lp.
1.

Nazwa kryterium
Wkład własny

Brzmienie i definicja kryterium

Opis znaczenia
kryterium

Sposób weryfikacji
kryterium

W ramach kryterium weryfikowane

Tak/Nie

Kryterium jest

będzie, czy Wnioskodawca/

(dopuszcza się

weryfikowane

Beneficjent zapewnił wkład własny

jednokrotne skierowanie

na podstawie zapisów

w wysokości co najmniej 5%

projektu do poprawy/

wniosku o dofinansowanie

wydatków kwalifikowalnych.

uzupełnienia w zakresie

w części Budżet projektu,

IOK dopuszcza możliwość poprawy/

skutkującym spełnieniem

Szczegółowy budżet

uzupełnienia wniosku o

kryterium. Niespełnienie

projektu oraz w części

dofinansowanie w zakresie kryterium

kryterium po wezwaniu

Wkład własny, w tym

w sposób skutkujący jego

do uzupełnienia/poprawy

informacja o wkładzie

spełnieniem. W trakcie realizacji

skutkuje odrzuceniem

niepieniężnym wraz

projektu w uzasadnionych sytuacjach

projektu)

ze sposobem jego wyceny
(pkt 7.4).
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Lp.

Nazwa kryterium

Brzmienie i definicja kryterium

Opis znaczenia
kryterium

Sposób weryfikacji
kryterium

za zgodą IOK dopuszcza się zmianę
poziomu wkładu własnego. Kryterium
weryfikowane jest na podstawie
zapisów wniosku o dofinansowanie.
2.

Minimalna wartość

W ramach kryterium weryfikowane

Tak/Nie

Kryterium jest

projektu

będzie, czy wartość projektu wynosi

(niespełnienie kryterium

weryfikowane

co najmniej 50 000 PLN.

skutkuje odrzuceniem

na podstawie zapisów

Kryterium weryfikowane jest

projektu)

wniosku o dofinansowanie
w części Budżet projektu.

na podstawie zapisów wniosku
o dofinansowanie.
3.

Kwalifikowalność

W ramach tego kryterium sprawdzane

Tak/Nie

Kryterium jest

(niespełnienie kryterium

weryfikowane

Beneficjent jest uprawniony do

skutkuje odrzuceniem

na podstawie zapisów

ubiegania się o wsparcie w ramach

projektu)

wniosku o dofinansowanie

Wnioskodawcy/Beneficjenta będzie, czy Wnioskodawca/

ogłoszonego konkursu. Wnioskodawcą/

w części Potencjał

Beneficjentem mogą być:

i doświadczenie

W zakresie projektów typu 9.2.:

Wnioskodawcy/partnerów
oraz sposób zarządzania
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Lp.

Nazwa kryterium

Brzmienie i definicja kryterium
 jednostki samorządu terytorialnego,
ich związki i stowarzyszenia;

Opis znaczenia
kryterium

Sposób weryfikacji
kryterium
projektem. W przypadku
wniosków składanych

 jednostki organizacyjne jst.;

przez przedsiębiorstwa

 jednostki organizacyjne pomocy

społeczne w ww. części
wniosku należy wpisać

społecznej;

jednoznaczną deklarację,

 organizacje pozarządowe;
 podmioty prowadzące działalność
w obszarze pomocy społecznej
oraz systemu wspierania rodziny
i pieczy zastępczej;

że Wnioskodawca (lider)
jest przedsiębiorstwem
społecznym zgodnie
z definicją zawartą
w Regulaminie konkursu.

 podmioty ekonomii społecznej oraz
przedsiębiorstwa społeczne;
 kościoły, związki wyznaniowe oraz
osoby prawne kościołów i związków
wyznaniowych.
Kryterium weryfikowane jest na
podstawie zapisów wniosku
o dofinansowanie.
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3. Kryteria dostępu
Spełnienie kryteriów jest konieczne do przyznania dofinansowania. Kryteria dostępu są oceniane na etapie oceny formalnej. Ocena
spełnienia kryterium polega na przypisaniu im wartości „tak”, „nie”, lub „nie dotyczy”. Projekty, które nie spełniają kryteriów dostępu
są odrzucane.

Lp. Nazwa kryterium

Brzmienie i definicja kryterium

Opis znaczenia
kryterium

Sposób weryfikacji
kryterium

1.

Czy Wnioskodawca (lider) w okresie

Tak/ Nie

Kryterium zostanie

Kryterium biura projektu

realizacji projektu posiada siedzibę
lub będzie prowadził biuro projektu
na terenie województwa

Dopuszcza się
jednokrotne skierowanie
projektu do

dolnośląskiego?

poprawy/uzupełnienia w

Realizacja projektu przez

zakresie skutkującym

Beneficjentów prowadzących

spełnieniem kryterium.

działalność na terenie województwa

Niespełnienie kryterium

dolnośląskiego lub posiadających

po wezwaniu do

biuro projektu na terenie

uzupełnienia/ poprawy

województwa dolnośląskiego jest

skutkuje odrzuceniem

uzasadniona regionalnym/ lokalnym

projektu.

zweryfikowane na
podstawie zapisów
wniosku o dofinansowanie
projektu w części 2.8 lub w
przypadku braku
posiadania przez
Wnioskodawcę (lidera)
siedziby na terenie
województwa
dolnośląskiego – na
podstawie oświadczenia
Wnioskodawcy

charakterem wsparcia oraz
pozytywnie wpłynie na efektywność
realizacji projektu. Posiadanie biura
23

zamieszczonego we
wniosku o dofinansowanie

Lp. Nazwa kryterium

projektu na terenie województwa

Sposób weryfikacji
kryterium
projektu w części Potencjał

dolnośląskiego ma na celu

i doświadczenie

umożliwienie dostępu do pełnej

Wnioskodawcy/partnerów

dokumentacji wdrażanego projektu

oraz sposób zarządzania

oraz zapewnienie uczestnikom

projektem.

Brzmienie i definicja kryterium

projektu możliwości osobistego
kontaktu z kadrą projektu. Kryterium
zostanie zweryfikowane na
podstawie zapisów we wniosku o
dofinansowanie projektu. Fakt
posiadania siedziby na terenie
województwa dolnośląskiego
zostanie zweryfikowany na
podstawie części 2.8 wniosku o
dofinansowanie.
W przypadku braku posiadania przez
Wnioskodawcę (lidera) siedziby na
terenie woj. dolnośląskiego,
Wnioskodawca jest zobowiązany
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Opis znaczenia
kryterium

Lp. Nazwa kryterium

Opis znaczenia
kryterium

Sposób weryfikacji
kryterium

Czy Wnioskodawca złożył w ramach

Tak/ Nie (niespełnienie

Kryterium zostanie

konkursu (jako lider) maksymalnie

kryterium oznacza

zweryfikowane

2 wnioski o dofinansowanie projektu?

odrzucenie projektu)

na podstawie rejestru

Brzmienie i definicja kryterium
wpisać do treści wniosku
oświadczenie, że będzie prowadził
biuro projektu na terenie
województwa dolnośląskiego. Brak
w/w oświadczenia skutkować będzie
niespełnieniem kryterium.

2.

Kryterium liczby wniosków

Zadaniem kryterium jest

prowadzonego przez

umożliwienie realizowania projektów

Instytucję Organizującą

przez większą liczbę

Konkurs.

Wnioskodawców. Kryterium zostanie
zweryfikowane na podstawie rejestru
prowadzonego przez Instytucję
Organizującą Konkurs. W przypadku
złożenia więcej niż dwóch wniosków
o dofinansowanie, w których ten sam
podmiot występuje jako lider,
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Lp. Nazwa kryterium

Brzmienie i definicja kryterium

Opis znaczenia
kryterium

Sposób weryfikacji
kryterium

Instytucja Organizująca Konkurs
odrzuca wszystkie złożone
w odpowiedzi na konkurs wnioski,
w związku z niespełnieniem przez
Wnioskodawcę kryterium.
W przypadku wycofania wniosku
o dofinansowanie Wnioskodawca
ma prawo złożyć kolejny wniosek.
Kryterium zakłada limit dwóch
składanych wniosków dla
Wnioskodawcy, który pełni funkcję
lidera projektu. Ten sam podmiot
może pełnić rolę partnera
w nieograniczonej liczbie projektów.
3.

Kryterium sposobu

Czy wsparcie w projekcie

Tak/ Nie

Kryterium jest weryfikowane

realizacji projektu

zaplanowane jest zgodnie

Dopuszcza się

na podstawie oświadczenia

z „Ogólnoeuropejskimi wytycznymi

jednokrotne skierowanie

Wnioskodawcy wpisanego

dotyczącymi przejścia od opieki

projektu do

w treści wniosku

instytucjonalnej do opieki

poprawy/uzupełnienia w
26

o dofinansowanie projektu.

Lp. Nazwa kryterium

Sposób weryfikacji
kryterium

świadczonej na poziomie lokalnych

Opis znaczenia
kryterium
zakresie skutkującym

społeczności” i dokumentem

spełnieniem kryterium.

wytyczne dotyczące

„Wykorzystanie funduszy Unii

Niespełnienie kryterium

przejścia od opieki

Europejskiej w celu przejścia

po wezwaniu

instytucjonalnej do opieki

od opieki instytucjonalnej do opieki
świadczonej na poziomie lokalnych

do uzupełnienia/poprawy świadczonej na poziomie
skutkuje odrzuceniem
lokalnych społeczności”

społeczności – zestaw narzędzi”?

projektu.

Brzmienie i definicja kryterium

Realizacja kryterium przyczyni się

„Ogólnoeuropejskie

stanowią załącznik nr 13
do Regulaminu konkursu.

do wzmocnienia procesu

Dokument „Wykorzystanie

deinstytucjonalizacji usług opieki.

funduszy Unii Europejskiej

Kryterium zostanie zweryfikowane

w celu przejścia od opieki

na podstawie zapisów wniosku

instytucjonalnej do opieki

o dofinansowanie projektu.

świadczonej na poziomie
lokalnych społeczności –
zestaw narzędzi” stanowi
załącznik nr 14
do Regulaminu konkursu.
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Opis znaczenia
kryterium

Sposób weryfikacji
kryterium

Lp. Nazwa kryterium

Brzmienie i definicja kryterium

4.

Czy usługi społeczne przewidziane w Tak/ Nie

Kryterium zostanie

projekcie będą realizowane przez

zweryfikowane

Kryterium Wnioskodawcy

podmioty prowadzące w swojej
działalności statutowej usługi danego
rodzaju?

Dopuszcza się
jednokrotne skierowanie
projektu do
poprawy/uzupełnienia

Wymóg wynika z regulacji ujętych

w zakresie skutkującym

w Wytycznych w zakresie realizacji

spełnieniem kryterium.

przedsięwzięć w obszarze włączenia

Niespełnienie kryterium

społecznego i zwalczania ubóstwa

po wezwaniu

z wykorzystaniem środków EFS

do uzupełnienia/

i EFRR na lata 2014-2020 i ma na

poprawy skutkuje

celu zapewnienie wykonywania

odrzuceniem projektu.

na podstawie zapisów
wniosku o dofinansowanie
projektu w części
Doświadczenie
Wnioskodawcy i Partnerów
(pkt 4.4).

usług wysokiej jakości. Kryterium
zostanie zweryfikowane
na podstawie zapisów wniosku
o dofinansowanie projektu.
5.

Kryterium grupy docelowej

Czy pierwszeństwo udziału

Tak/ Nie

Kryterium zostanie

w projekcie będą miały:

Dopuszcza się

zweryfikowane

jednokrotne skierowanie

na podstawie zapisów
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Lp. Nazwa kryterium

Brzmienie i definicja kryterium
1) osoby z niepełnosprawnościami

Opis znaczenia
kryterium
projektu

Sposób weryfikacji
kryterium
wniosku o dofinansowanie

i osoby niesamodzielne,

do poprawy/uzupełnienia projektu w części Grupy

których dochód nie przekracza

w zakresie skutkującym

150% właściwego kryterium

spełnieniem kryterium.

dochodowego (na osobę

Niespełnienie kryterium

samotnie gospodarującą lub

po wezwaniu do

na osobę w rodzinie), o których

uzupełnienia/poprawy

mowa w ustawie z dnia 12 marca

skutkuje odrzuceniem

2004 r. o pomocy społecznej,

zawarta w Słowniku

projektu.

skrótów i pojęć

2) osoby lub rodziny zagrożone
ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym doświadczające
wielokrotnego wykluczenia
społecznego,
3) osoby o znacznym lub
umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności,
z niepełnosprawnością
sprzężoną oraz osoby
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docelowe (pkt. 3.2).
Definicja osoby
doświadczającej
wielokrotnego wykluczenia
społecznego została

w Regulaminie konkursu.

Lp. Nazwa kryterium

Brzmienie i definicja kryterium
z zaburzeniami psychicznymi,
w tym osoby
z niepełnosprawnością
intelektualną i osoby
z całościowymi zaburzeniami
rozwojowymi (w rozumieniu
zgodnym z Międzynarodową
Klasyfikacją Chorób
i Problemów Zdrowotnych),
4) osoby lub rodziny korzystające
z Programu Operacyjnego
Pomoc Żywnościowa
2014-2020 (PO PŻ)?
Wskazane preferencje mają na celu
włączenie do udziału w projekcie
grup najbardziej narażonych na
wykluczenie społeczne, w tym osób,
które z uwagi na niskie dochody
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Opis znaczenia
kryterium

Sposób weryfikacji
kryterium

Lp. Nazwa kryterium

Brzmienie i definicja kryterium
mają ograniczoną możliwość
korzystania z usług.
Definicja osoby doświadczającej
wielokrotnego wykluczenia
społecznego zostanie wskazana
w Regulaminie konkursu.
Preferencja nr 4 zapewnia
komplementarność wsparcia
udzielanego w ramach RPO WD
2014-2020 z Programem
Operacyjnym Pomoc Żywnościowa
2014-2020. Połączenie interwencji
dwóch programów pozwoli
skuteczniej udzielić wsparcia
osobom zagrożonym ubóstwem
i wykluczeniem społecznym.
Wniosek może być skierowany
do jednej, kilku lub wszystkich
wskazanych ww. grup.
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Opis znaczenia
kryterium

Sposób weryfikacji
kryterium

Lp. Nazwa kryterium

Opis znaczenia
kryterium

Sposób weryfikacji
kryterium

Czy Wnioskodawca zadeklarował

Tak/ Nie

Kryterium zostanie

we wniosku o dofinansowanie

Dopuszcza się

zweryfikowane

trwałość miejsc świadczenia usług

jednokrotne skierowanie

na podstawie zapisów

społecznych utworzonych w ramach

projektu

wniosku o dofinansowanie

projektu po jego zakończeniu co
najmniej przez okres odpowiadający

do poprawy/uzupełnienia projektu w części
w zakresie skutkującym Informacje o projekcie

okresowi realizacji projektu?

spełnieniem kryterium.

(w pkt. 1.13 Okres

Trwałość dotyczy utworzonych

Niespełnienie kryterium

realizacji projektu) oraz

w ramach projektu miejsc świadczenia

po wezwaniu

w części Sposób realizacji

usług asystenckich i opiekuńczych.

do uzupełnienia/poprawy projektu (w pkt 4.1 Zadania
i w polu Trwałość i wpływ
skutkuje odrzuceniem

Brzmienie i definicja kryterium
Kryterium zostanie zweryfikowane
na podstawie zapisów wniosku
o dofinansowanie projektu.

6.

Kryterium trwałości

Trwałość jest rozumiana jako
instytucjonalna gotowość podmiotów
do świadczenia usług. Powyższe
oznacza, że w przypadku
wystąpienia popytu na usługę
Beneficjent musi być gotowy
32

projektu.

rezultatów projektu).

Lp. Nazwa kryterium

Brzmienie i definicja kryterium

Opis znaczenia
kryterium

Sposób weryfikacji
kryterium

Tak/ Nie

Kryterium zostanie

do świadczenia usługi oferowanej
w ramach projektu. W przypadku
niewystąpienia popytu na usługę
nie ma konieczności zatrudnienia
kadry, jednak w przypadku
wystąpienia popytu (zgłoszenia się
po usługę) kadra ta musi być
zatrudniona, a tym samym usługa
uruchomiona. Aktualna informacja
dotycząca liczby miejsc oferowanych
przez podmiot po projekcie w okresie
trwałości musi być obowiązkowo
opublikowana na stronie internetowej
Beneficjenta.
Kryterium zostanie zweryfikowane
na podstawie zapisów wniosku
o dofinansowanie projektu.
7.

Kryterium liczby miejsc

Czy Wnioskodawca zapewnia,

świadczenia usług

że realizacja projektu doprowadzi
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zweryfikowane na

Lp. Nazwa kryterium

do zwiększenia liczby miejsc

Opis znaczenia
kryterium
Dopuszcza się

Sposób weryfikacji
kryterium
podstawie zapisów

świadczenia usług

jednokrotne skierowanie

wniosku o dofinansowanie,

asystenckich/opiekuńczych oraz

projektu

w tym deklaracji wpisanej

zwiększenia liczby osób objętych

do poprawy/uzupełnienia przez Wnioskodawcę

wsparciem w ramach usług

w zakresie skutkującym

w treści wniosku

asystenckich/opiekuńczych

spełnieniem kryterium.

o dofinansowanie.

prowadzonych przez danego

Niespełnienie kryterium

Wnioskodawcę lub Partnera projektu

po wezwaniu

w stosunku do danych za rok

do uzupełnienia/poprawy

poprzedzający rok złożenia wniosku

skutkuje odrzuceniem

o dofinansowanie, nie spowoduje

projektu.

Brzmienie i definicja kryterium

zmniejszenia dotychczasowego
finansowania usług
asystenckich/opiekuńczych przez
Wnioskodawcę lub Partnera projektu
oraz nie dojdzie do zastąpienia
środkami projektu dotychczasowego
finansowania usług
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Lp. Nazwa kryterium

Brzmienie i definicja kryterium
asystenckich/opiekuńczych
ze środków innych niż europejskie?
Kryterium ma na celu rozwijanie
systemu usług społecznych
w regionie poprzez przyrost miejsc
ich świadczenia. Zwiększenie liczby
miejsc świadczenia usług
opiekuńczych świadczonych
niestacjonarnie/w miejscu
zamieszkania odbywa się poprzez
zwiększenie liczby opiekunów
świadczących usługi (innych niż
opiekunowie faktyczni sprawujący
opiekę nad niesamodzielnym
członkiem rodziny).
Zwiększenie liczby miejsc
świadczenia usług opiekuńczych
w formach stacjonarnych odbywa się
poprzez tworzenie miejsc:
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Opis znaczenia
kryterium

Sposób weryfikacji
kryterium

Lp. Nazwa kryterium

Brzmienie i definicja kryterium
 stałego lub krótkookresowego
pobytu dziennego lub
 stałego lub krótkookresowego
pobytu całodobowego
w placówkach, w których
realizowane są usługi społeczne
świadczone w społeczności
lokalnej.
Zwiększenie liczby miejsc świadczenia
usług asystenckich odbywa się
poprzez zwiększanie liczby asystentów
funkcjonujących w ramach nowych
lub istniejących podmiotów.
Obowiązek zwiększania liczby osób
objętych usługami nie oznacza
zakazu jednoczesnego wsparcia
osób dotychczas obejmowanych
usługami przez beneficjenta.
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Opis znaczenia
kryterium

Sposób weryfikacji
kryterium

Lp. Nazwa kryterium

Brzmienie i definicja kryterium

Opis znaczenia
kryterium

Sposób weryfikacji
kryterium

Kryterium zostanie zweryfikowane na
podstawie zapisów wniosku
o dofinansowanie projektu.
8.

Kryterium okresu

Czy finansowanie w ramach projektu

Tak/ Nie

Kryterium zostanie

finansowania usług

miejsc świadczenia usług

Dopuszcza się

zweryfikowane na podstawie

społecznych

opiekuńczych/asystenckich

jednokrotne skierowanie

zapisów wniosku

stworzonych przez danego

projektu

o dofinansowanie projektu,

Wnioskodawcę/Beneficjenta trwa nie

do poprawy/uzupełnienia w tym w szczególności:

dłużej niż 3 lata?

w zakresie skutkującym

- deklaracji wpisanej przez

Wymóg wynika z regulacji ujętych

spełnieniem kryterium.

Wnioskodawcę w części

w Wytycznych w zakresie realizacji

Niespełnienie kryterium

Sposób realizacji projektu

przedsięwzięć w obszarze włączenia

po wezwaniu

(w pkt. 4.1 Zadania lub

społecznego i zwalczania ubóstwa

do uzupełnienia/poprawy w polu Trwałość i wpływ

z wykorzystaniem środków EFS

skutkuje odrzuceniem

rezultatów projektu),

i EFRR na lata 2014-2020.

projektu.

- w części Harmonogram
realizacji projektu,

W celu weryfikacji kryterium
we wniosku o dofinansowanie należy

- w części Szczegółowy

wskazać planowany termin

budżet projektu.
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Lp. Nazwa kryterium

Brzmienie i definicja kryterium

Opis znaczenia
kryterium

Sposób weryfikacji
kryterium

rozpoczęcia i zakończenia

Termin „nie dłużej niż 3 lata”

finansowania miejsc świadczenia

odnosi się do finansowania

usług opiekuńczych /asystenckich.

ogółu usług opiekuńczych/

Kryterium zostanie zweryfikowane

asystenckich w projekcie,

na podstawie zapisów wniosku

a nie do okresu

o dofinansowanie projektu.

finansowania pojedynczych
usług świadczonych

W trakcie realizacji projektu
w uzasadnionych sytuacjach
dopuszcza się zmianę terminu

w projekcie. Oznacza to
okres od rozpoczęcia
finansowania pierwszej

rozpoczęcia i zakończenia
finansowania miejsc świadczenia
usług opiekuńczych/ asystenckich
pod warunkiem, że nie będzie
to skutkowało niespełnieniem
kryterium.

usługi opiekuńczej
lub asystenckiej
w projekcie do zakończenia
finansowania ostatniej
usługi opiekuńczej lub
asystenckiej w projekcie,
bez względu
na ewentualne przerwy
w świadczeniu tych usług.
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4. Kryteria horyzontalne
Kryteria są weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu. Nie wyklucza to wykorzystania w ocenie
spełnienia kryteriów informacji udzielonych przez Wnioskodawcę/Beneficjenta lub pozyskanych na temat
Wnioskodawcy/Beneficjenta lub projektu. Spełnienie kryteriów jest konieczne do przyznania dofinansowania. Ocena spełnienia
kryteriów polega na przypisaniu wartości „tak”, „nie” lub „skierowany do negocjacji”. Kryteria horyzontalne dotyczą zgodności
projektu z przepisami prawa oraz zasadami unijnymi. Kryteria są weryfikowane na etapie oceny merytorycznej.

Lp.
1.

Nazwa kryterium

Brzmienie i definicja kryterium

Opis znaczenia
kryterium

Sposób weryfikacji
kryterium

Kryterium zgodności

Czy w trakcie oceny nie stwierdzono

Tak/Nie/skierowany

Kryterium jest

projektu z prawem

niezgodności z prawodawstwem

do negocjacji

weryfikowane

krajowym i unijnym w zakresie

(niespełnienie kryterium

na podstawie zapisów

odnoszącym się do sposobu realizacji po ewentualnym
i zakresu projektu?
dokonaniu jednorazowej
Kryterium ma na celu zapewnienie,
że realizowane projekty będą zgodne
z prawem. W sytuacji, gdy oceniający
stwierdzi niezgodność zapisów
wniosku o dofinansowanie projektu
z prawem projekt zostanie odrzucony.
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korekty oznacza
odrzucenie projektu
na etapie negocjacji)

wniosku o dofinansowanie.

Lp.

Nazwa kryterium

Brzmienie i definicja kryterium

Opis znaczenia
kryterium

Sposób weryfikacji
kryterium

IOK na etapie negocjacji dopuszcza
możliwość poprawy/uzupełnienia
wniosku o dofinansowanie projektu
w zakresie skutkującym spełnieniem
kryterium.
2.

Kryterium zgodności

Czy projekt jest zgodny z zasadą

Tak/Nie/skierowany

Kryterium jest

z właściwymi politykami

zrównoważonego rozwoju?

do negocjacji

weryfikowane

(niespełnienie kryterium

na podstawie zapisów

po ewentualnym

wniosku o dofinansowanie.

i zasadami

Kryterium ma na celu zapewnić
zgodność projektu z zasadą
zrównoważonego rozwoju. Projekt
musi być co najmniej neutralny.

dokonaniu jednorazowej
korekty oznacza
odrzucenie projektu

IOK na etapie negocjacji dopuszcza

na etapie negocjacji)

możliwość poprawy/uzupełnienia
wniosku o dofinansowanie w zakresie
skutkującym spełnieniem kryterium.
3.

Kryterium zgodności

Czy projekt jest zgodny z zasadą

Tak/Nie/skierowany

Kryterium jest

z właściwymi politykami

równości szans kobiet i mężczyzn?

do negocjacji

weryfikowane

i zasadami

na podstawie zapisów
40

Lp.

Nazwa kryterium

Kryterium ma na celu zapewnić zgodność

Opis znaczenia
kryterium
(niespełnienie kryterium

Sposób weryfikacji
kryterium
wniosku o dofinansowanie

projektu z zasadą równości szans

po ewentualnym

– wg standardu minimum.

kobiet i mężczyzn. Kryterium będzie

dokonaniu jednorazowej

oceniane według standardu minimum.

korekty oznacza

IOK na etapie negocjacji dopuszcza

odrzucenie projektu

możliwość poprawy/uzupełnienia

na etapie negocjacji)

Brzmienie i definicja kryterium

wniosku o dofinansowanie w zakresie
skutkującym spełnieniem kryterium.
4.

Kryterium zgodności z

Czy projekt jest zgodny z zasadą

Tak/Nie/skierowany

Kryterium jest

właściwymi politykami

równości szans i niedyskryminacji,

do negocjacji

weryfikowane

i zasadami

w tym dostępności dla osób

(niespełnienie kryterium

na podstawie zapisów

z niepełnosprawnościami?

po ewentualnym

wniosku o dofinansowanie.

Kryterium ma na celu zweryfikowanie

dokonaniu jednorazowej
korekty oznacza

dwóch elementów:
 czy projekt jest otwarty na udział
wszystkich osób zainteresowanych
uczestnictwem (tj. nie dyskryminuje
żadnych grup ze względu
na posiadane cechy, tj. płeć, wiek,
41

odrzucenie projektu
na etapie negocjacji)

Lp.

Nazwa kryterium

Brzmienie i definicja kryterium
niepełnosprawność, rasę
lub pochodzenie etniczne,
wyznawaną religię lub
światopogląd, orientację
seksualną, miejsce zamieszkania)
oraz
 czy wszystkie produkty projektu
(które nie zostały uznane
za neutralne) będą dostępne
dla wszystkich użytkowników
w tym dla osób
z niepełnosprawnościami.
Niedyskryminacja jest rozumiana jako
faktyczne umożliwienie wszystkim
osobom pełnego uczestnictwa
w projekcie na jednakowych
zasadach poprzez zaplanowanie:
 odpowiednich działań (m.in.
rekrutacyjnych, informacyjnych,
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Opis znaczenia
kryterium

Sposób weryfikacji
kryterium

Lp.

Nazwa kryterium

Brzmienie i definicja kryterium
promocyjnych, merytorycznych),
które umożliwiają tym osobom
faktyczną możliwość udziału
w projekcie;
 produktów projektu (np. strona
internetowa, materiały promocyjne,
platformy e-learningowe, dokumenty
elektroniczne, formularze
rekrutacyjne) dostępnych dla osób
z niepełnosprawnościami,
tj. użytecznych w możliwie
największym stopniu, bez potrzeby
ich dodatkowej adaptacji.
Warunki te będą weryfikowane
w oparciu o standardy dostępności,
stanowiące załącznik nr 2 do Wytycznych
w zakresie realizacji zasady równości
szans i niedyskryminacji, w tym
dostępności dla osób
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Opis znaczenia
kryterium

Sposób weryfikacji
kryterium

Lp.

Nazwa kryterium

Brzmienie i definicja kryterium
z niepełnosprawnościami oraz
zasady równości szans kobiet
i mężczyzn w ramach funduszy
unijnych na lata 2014-2020 aktualnych
na dzień przyjęcia kryterium.
Dopuszcza się, w uzasadnionych
przypadkach, neutralność
poszczególnych produktów projektu
wobec zasady równości szans
i niedyskryminacji, w tym dostępności
dla osób z niepełnosprawnościami.
W takim przypadku kryterium uznaje
się za spełnione. Neutralność produktu
jest sytuacją rzadką oraz wyjątkową,
ponieważ obiorcą każdego
z produktów projektu może być
osoba z niepełnosprawnością.
Jeżeli jednak Wnioskodawca/
Beneficjent uznaje, że produkty jego
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Opis znaczenia
kryterium

Sposób weryfikacji
kryterium

Lp.

Nazwa kryterium

Brzmienie i definicja kryterium
projektu mają neutralny wpływ
na realizację tej zasady, wówczas
musi zostać to udowodnione
(wykazane) w treści wniosku
o dofinansowanie projektu.
Neutralność produktu musi wynikać
wprost z zapisów wniosku
o dofinansowanie projektu.
Kryterium zostanie zweryfikowane
na podstawie zapisów zawartych
w różnych częściach wniosku
o dofinansowanie projektu (np. opisu
grupy docelowej, procesu rekrutacji,
działań merytorycznych, budżetu).
IOK na etapie negocjacji dopuszcza
możliwość poprawy/uzupełnienia
wniosku o dofinansowanie projektu
w zakresie skutkującym spełnieniem
kryterium.
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Opis znaczenia
kryterium

Sposób weryfikacji
kryterium

5. Kryteria merytoryczne wspólne dla wszystkich naborów konkursowych
Kryteria oceniane są niezależnie przez co najmniej dwóch członków Komisji Oceny Projektów w skali punktowej określonej dla
poszczególnych kryteriów lub poprzez przypisanie wartości „tak”, „nie”. Kryteria są weryfikowane na etapie oceny merytorycznej.
Kryteria oceny merytorycznej mogą zostać doprecyzowane poprzez zapisy Regulaminu konkursu. Jeżeli w kryterium jest mowa
o zapisach RPO WD 2014-2020 weryfikacja kryterium może się również opierać na zapisach SzOOP RPO WD 2014-2020, który
stanowi uszczegółowienie zapisów RPO WD 2014-2020. Kryteria oceny merytorycznej są weryfikowane na podstawie zapisów
wniosku o dofinansowanie projektu. Nie wyklucza to wykorzystania w ocenie spełnienia kryteriów informacji udzielonych przez
Wnioskodawcę/Beneficjenta lub pozyskanych na temat Wnioskodawcy/Beneficjenta lub projektu.
Lp.
1.

Nazwa kryterium

Brzmienie i definicja kryterium

Opis znaczenia
kryterium

Sposób weryfikacji
kryterium

Kryterium zgodność

Czy projekt jest zgodny z właściwym

Skala punktowa od 0

Kryterium jest weryfikowane

projektu z celami

celem szczegółowym RPO WD 2014-

do 8

na podstawie zapisów

szczegółowymi

2020 oraz w jaki sposób projekt

wniosku o dofinansowanie

RPO WD 2014-2020

przyczyni się do osiągnięcia celu

w pkt. 3.1 Zgodność

szczegółowego RPO WD 2014-2020

projektu z właściwym celem

aktualnego na dzień przyjęcia

szczegółowym osi

kryterium?

priorytetowej RPO WD.

W zakresie zgodności projektu z RPO
WD 2014-2020 weryfikacji podlega
m.in. trafność doboru celu głównego
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Lp.

Nazwa kryterium

Brzmienie i definicja kryterium
projektu oraz opis, w jaki sposób
projekt przyczyni się do osiągnięcia
celu szczegółowego RPO WD 20142020, w tym spójność celu z pozostałą
treścią wniosku o dofinansowanie.
W zakresie kryterium IOK dopuszcza
możliwość skierowania projektu
do etapu negocjacji w celu
poprawy/uzupełnienia kwestii
wskazanych przez KOP.
Kryterium ma charakter rozstrzygający
o ostatecznej kolejności projektów
na liście projektów wybranych
do dofinansowania. Oznacza to,
że w sytuacji, gdy więcej niż jeden
projekt ma taką samą liczbę punktów
dofinansowanie otrzyma ten projekt,
który otrzymał wyższą ocenę za to
kryterium.
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Opis znaczenia
kryterium

Sposób weryfikacji
kryterium

Lp.
2.

Nazwa kryterium

Brzmienie i definicja kryterium

Opis znaczenia
kryterium

Sposób weryfikacji
kryterium

Kryterium celowości

Czy potrzeba realizacji projektu

Skala punktowa od 0

Kryterium jest weryfikowane

projektu

jest wystarczająco uzasadniona

do 6

na podstawie zapisów

i odpowiada na zdiagnozowany

wniosku o dofinansowanie

problem?

w pkt. 3.1.1 Uzasadnienie

Ocena spełnienia kryterium polega
m.in. na weryfikacji uzasadnienia
potrzeby realizacji poszczególnych
zadań zaplanowanych w ramach
projektu ich powiązania
ze zdiagnozowanym problemem.
Przedstawiony we wniosku opis
będzie oceniany również pod kątem
aktualności danych. W zakresie
kryterium IOK dopuszcza możliwość
skierowania projektu do etapu
negocjacji w celu
poprawy/uzupełnienia kwestii
wskazanych przez KOP.
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potrzeby realizacji projektu.

Lp.
3.

Nazwa kryterium

Brzmienie i definicja kryterium

Opis znaczenia
kryterium

Sposób weryfikacji
kryterium

Kryterium osiągnięcia

Czy w ramach projektu uwzględniono:

Skala punktowa od 0

Kryterium jest weryfikowane

skwantyfikowanych

- wszystkie wskaźniki adekwatne dla

do 6

na podstawie zapisów

rezultatów

projektu spośród wskaźników

wniosku o dofinansowanie

określonych w SzOOP dla danego

w pkt. 3.1.2 Cel

Działania/Poddziałania, wskazane

szczegółowy Osi

w Regulaminie konkursu oraz

priorytetowej i wskaźniki
realizacji celu.

- wszystkie tzw. wskaźniki
horyzontalne ze Wspólnej Listy

Wskaźniki zostały

Wskaźników Kluczowych, stanowiącej

wskazane w załączniku nr 8

załącznik nr 2 do wytycznych w

do Regulaminu konkursu.

zakresie monitorowania postępu
rzeczowego realizacji programów
operacyjnych na lata 2014-2020
oraz czy zaplanowane w ramach
projektu wartości wskaźników
są adekwatne w stosunku do potrzeb
i celów projektu, a założone
do osiągnięcia wartości są realne?
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Lp.

Nazwa kryterium

Brzmienie i definicja kryterium
Kryterium weryfikowane na podstawie
zapisów wniosku o dofinansowanie
projektu.
Kryterium ma na celu zapewnić
zgodność projektu z zapisami SzOOP
oraz wytycznych horyzontalnych
w zakresie monitorowania wskaźników
aktualnych na dzień przyjęcia kryterium.
Wnioskodawca zobowiązany jest
do wskazania we wniosku i
monitorowania wszystkich wskaźników
adekwatnych dla danego projektu
spośród wskaźników określonych
w SzOOP dla danego
Działania/Poddziałania i wskazanych
w Regulaminie konkursu.
Ocena adekwatności polega
na weryfikacji, czy zaplanowane
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Opis znaczenia
kryterium

Sposób weryfikacji
kryterium

Lp.

Nazwa kryterium

Brzmienie i definicja kryterium
wskaźniki wynikają ze zdiagnozowanych
potrzeb i są dobrane odpowiednio
do działań zaplanowanych
w projekcie, a ich wartość jest
na racjonalnym poziomie z punktu
widzenia ponoszonych nakładów
oraz zakresu merytorycznego projektu
(nie jest zaniżona ani zawyżona).
Ocenie będą podlegały również
informacje dotyczące źródeł
weryfikacji wskaźników oraz
częstotliwości ich pomiaru.
Wnioskodawca/Beneficjent jest
również zobowiązany do
monitorowania wszystkich wspólnych
wskaźników produktu (tzw.
wskaźników horyzontalnych)
ze Wspólnej Listy Wskaźników
Kluczowych, stanowiącej załącznik
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Opis znaczenia
kryterium

Sposób weryfikacji
kryterium

Lp.

Nazwa kryterium

Brzmienie i definicja kryterium
nr 2 do wytycznych w zakresie
monitorowania postępu rzeczowego
realizacji programów operacyjnych na
lata 2014-2020 aktualnych na dzień
przyjęcia kryterium.
W przypadku tych wskaźników
dopuszcza się wskazanie wartości
docelowej 0 w sytuacjach opisanych
w Regulaminie.
W zakresie kryterium IOK dopuszcza
możliwość skierowania projektu do
etapu negocjacji w celu
poprawy/uzupełnienia kwestii
wskazanych przez KOP. W trakcie
realizacji projektu w uzasadnionych
sytuacjach za zgodą IOK dopuszcza
się zmianę wartości wskaźników.
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Opis znaczenia
kryterium

Sposób weryfikacji
kryterium

Brzmienie i definicja kryterium

Opis znaczenia
kryterium

Sposób weryfikacji
kryterium

Lp.

Nazwa kryterium

4.

Kryterium doboru grupy

Czy dobór grupy docelowej jest

Skala punktowa od 0

Kryterium jest weryfikowane

docelowej

adekwatny do założeń projektu oraz

do 10

na podstawie zapisów

zapisów Regulaminu konkursu, w tym

wniosku o dofinansowanie

czy zawiera wystarczający opis:

w części Grupy docelowe

 grupy docelowej, jaka będzie

(pkt. 3.2).

wspierana w ramach projektu;
 potrzeb i oczekiwań uczestników
projektu w kontekście wsparcia,
które ma być udzielane w ramach
projektu;
 barier, na które napotykają
uczestnicy projektu;
 skali zainteresowania
potencjalnych uczestników
projektu;
 sposobu rekrutacji uczestników
projektu, w tym kryteriów rekrutacji
zapewniających dostępność
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Nazwa kryterium

Brzmienie i definicja kryterium

Opis znaczenia
kryterium

Sposób weryfikacji
kryterium

osobom
z niepełnosprawnościami?
Ocena adekwatności polega
na weryfikacji, czy wskazana grupa
docelowa wpisuje się w grupy
docelowe określone dla konkursu oraz
czy wskazana grupa wpisuje się
w diagnozę sytuacji problemowej,
na którą odpowiedź stanowi projekt.
W zakresie kryterium IOK dopuszcza
możliwość skierowania projektu
do etapu negocjacji w celu
poprawy/uzupełnienia kwestii
wskazanych przez KOP.
5.

Kryterium trafności

Czy we wniosku o dofinansowanie

Skala punktowa od 0

Kryterium jest weryfikowane

projektu przedstawiono wystarczający

do 14

na podstawie zapisów

opis:

wniosku o dofinansowanie

 zadań realizowanych w ramach

w części Sposób realizacji
projektu (pkt 4.1 Zadania

projektu;
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Nazwa kryterium

Brzmienie i definicja kryterium
 uzasadnienia potrzeby realizacji
zadań w kontekście przedstawionej

Opis znaczenia
kryterium

Sposób weryfikacji
kryterium
i w polu Trwałość i wpływ
rezultatów projektu).

diagnozy;
Minimalny standard usług

 wartości wskaźników, które
zostaną osiągnięte w ramach

i katalog stawek stanowi

zadań (jeśli dotyczy);

załącznik nr 7
do Regulaminu konkursu.

 roli partnerów w realizacji
poszczególnych zadań jeśli
przewidziano ich realizację
w ramach partnerstwa wraz
z uzasadnieniem (jeśli dotyczy);
 trwałości i wpływu rezultatów
projektu (jeśli dotyczy)
oraz czy zaplanowane w ramach
projektu zadania są zgodne
z minimalnym standardem usług,
określonym dla danego konkursu
(nie dotyczy naborów, dla których
nie określono standardu usług)?
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Nazwa kryterium

Brzmienie i definicja kryterium

Opis znaczenia
kryterium

Sposób weryfikacji
kryterium

W zakresie kryterium IOK dopuszcza
możliwość skierowania projektu
do etapu negocjacji w celu
poprawy/uzupełnienia kwestii
wskazanych przez KOP.
W trakcie realizacji projektu
w uzasadnionych sytuacjach za zgodą
IOK dopuszcza się zmianę sposobu
realizacji projektu.
6.

Kryterium racjonalności

Czy przedstawiony harmonogram

Skala punktowa od 0

Kryterium jest weryfikowane

harmonogramu

realizacji projektu jest racjonalny

do 6

na podstawie zapisów

w stosunku do przedstawionego

wniosku o dofinansowanie

zakresu zadań w projekcie?

w części Harmonogram
realizacji projektu.

W zakresie kryterium IOK dopuszcza
możliwość skierowania projektu
do etapu negocjacji w celu
poprawy/uzupełnienia kwestii
wskazanych przez KOP.
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Nazwa kryterium

Brzmienie i definicja kryterium

Opis znaczenia
kryterium

Sposób weryfikacji
kryterium

W trakcie realizacji projektu
w uzasadnionych sytuacjach za zgodą
IOK dopuszcza się zmianę
harmonogramu.
7.

Kryterium adekwatności Czy przedstawiony sposób

Skala punktowa od 0

Kryterium jest weryfikowane

sposobu zarządzania

do 5

na podstawie zapisów

zarządzania projektem jest adekwatny
do zakresu projektu?

wniosku o dofinansowanie
w części Potencjał

W zakresie kryterium IOK dopuszcza

i doświadczenie

możliwość skierowania projektu

Wnioskodawcy / partnerów

do etapu negocjacji w celu

oraz sposób zarządzania

poprawy/uzupełnienia kwestii

projektem.

wskazanych przez KOP.
8.

Kryterium potencjału

Czy podmioty zaangażowane

Skala punktowa od 0

Kryterium jest weryfikowane

w realizację projektu posiadają

do 10

na podstawie zapisów

odpowiedni potencjał (kadrowy,

wniosku o dofinansowanie

techniczny) do realizacji projektu?

w części Potencjał
i doświadczenie

Ocenie należy poddać przede

Wnioskodawcy/ partnerów

wszystkim opis potencjału
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Lp.

Nazwa kryterium

w kontekście możliwości jego

Sposób weryfikacji
kryterium
oraz sposób zarządzania

wykorzystania na potrzeby realizacji

projektem.

Brzmienie i definicja kryterium

Opis znaczenia
kryterium

projektu. W zakresie kryterium IOK
dopuszcza możliwość skierowania
projektu do etapu negocjacji w celu
poprawy/uzupełnienia kwestii
wskazanych przez KOP.
9.

Kryterium

Czy Wnioskodawca/Beneficjent lub

Skala punktowa od 0

Kryterium jest weryfikowane

doświadczenia

partnerzy w przypadku projektu

do 15

na podstawie zapisów

realizowanego w partnerstwie,

wniosku o dofinansowanie

posiadają doświadczenie

w części Potencjał

w dotychczasowej działalności,

i doświadczenie

w tym w realizacji przedsięwzięć,

Wnioskodawcy / partnerów

finansowanych ze środków UE i innych:

oraz sposób zarządzania

 w obszarze, w którym udzielane

projektem oraz części

będzie wsparcie przewidziane

Sposób realizacji projektu

w ramach projektu

(w pkt. 4.1 Zadania).

oraz
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Nazwa kryterium

Brzmienie i definicja kryterium
 na rzecz grupy docelowej, do której
kierowane będzie wsparcie
przewidziane w ramach projektu
oraz
 na określonym terytorium, którego
dotyczyć będzie realizacja projektu
W ramach kryterium ocenie podlega
adekwatność doświadczenia
do zakresu działań projektowych,
rozpatrywana w szczególności
w kontekście dotychczasowej
działalności danego Wnioskodawcy
i partnerów (jeśli dotyczy) prowadzonej
w okresie ostatnich trzech lat
w stosunku do roku, w którym
składany jest wniosek. We wniosku
o dofinansowanie należy przedstawić
informację o osiągniętych rezultatach
w dotychczasowej działalności, w tym
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Opis znaczenia
kryterium

Sposób weryfikacji
kryterium

Lp.

Nazwa kryterium

Brzmienie i definicja kryterium
w realizacji przedsięwzięć
finansowanych ze środków UE
i innych, a w przypadku przedsięwzięć
zakończonych (z zakończonym
okresem realizacji) – dodatkowo
wskazać, czy i w jakim stopniu zostały
osiągnięte cele tego przedsięwzięcia.
W zakresie kryterium IOK dopuszcza
możliwość skierowania projektu
do etapu negocjacji w celu
poprawy/uzupełnienia kwestii
wskazanych przez KOP.
Kryterium ma charakter rozstrzygający
o ostatecznej kolejności projektów
na liście projektów wybranych
do dofinansowania. Oznacza to,
że w sytuacji, gdy więcej niż jeden
projekt ma taką samą łączną liczbę
punktów oraz taką samą liczbę
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kryterium

Sposób weryfikacji
kryterium
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Nazwa kryterium

Brzmienie i definicja kryterium

Opis znaczenia
kryterium

Sposób weryfikacji
kryterium

punktów w zakresie kryterium
zgodność projektu z celami
szczegółowymi RPO WD 2014-2020
oraz kryterium budżetu projektu
dofinansowanie otrzyma ten projekt,
który otrzymał wyższą ocenę za to
kryterium.
10.

Kryterium budżetu

W ramach kryterium weryfikowane

Skala punktowa od 0

Kryterium jest weryfikowane

projektu

będzie czy:

do 20

na podstawie zapisów

 budżet projektu został sporządzony

wniosku o dofinansowanie
w części Budżet projektu,

w sposób prawidłowy,
 wysokość kosztów przypadających

Szczegółowy budżet

na jednego uczestnika projektu jest

projektu i Uzasadnienie

adekwatna do zakresu projektu

wydatków.

oraz osiągniętych efektów,

Minimalny standard usług

a zaplanowane wydatki

i katalog stawek stanowi

są racjonalne,

załącznik nr 7

 wszystkie wydatki są kwalifikowalne,
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do Regulaminu konkursu.

Lp.

Nazwa kryterium

Brzmienie i definicja kryterium
 zaplanowane w ramach projektu
wydatki są zgodne z określonym
minimalnym standardem usług oraz
katalogiem stawek, określonym
dla danego konkursu (nie dotyczy
naborów, dla których nie określono
standardu usług oraz katalogu
stawek)?
W ramach tego kryterium weryfikacji
podlega zgodność budżetu
z wymogami zawartymi w wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków,
Regulaminie konkursu oraz zapisami
instrukcji wypełniania wniosku
o dofinansowanie. Dodatkowo w ramach
kryterium bada się prawidłowość
stosowania kwot ryczałtowych i stawek
jednostkowych oraz ich wysokość
w przypadkach, projektów spełniających
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Opis znaczenia
kryterium

Sposób weryfikacji
kryterium

Lp.

Nazwa kryterium

Brzmienie i definicja kryterium
warunki ich stosowania. W przypadku
zidentyfikowania na etapie oceny
projektu wydatków niekwalifikowalnych
wniosek uznaje się za niespełniający
minimalnych wymagań pozwalających
otrzymać dofinansowanie. W zakresie
kryterium IOK dopuszcza możliwość
skierowania projektu do etapu
negocjacji w celu
poprawy/uzupełnienia kwestii
wskazanych przez KOP.
W trakcie realizacji projektu
w uzasadnionych sytuacjach za zgodą
IOK możliwe jest:
 wprowadzenie wydatków, które
na etapie oceny kryterium były
niemożliwe do dofinansowania;
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kryterium

Sposób weryfikacji
kryterium

Lp.

Nazwa kryterium

Brzmienie i definicja kryterium
 dokonanie zmiany wysokości
kosztów przypadających
na jednego uczestnika projektu,
 zmiana projektu polegającą
na odstępstwie od zapisów
Regulaminu w zakresie standardu
usług oraz katalogu
dopuszczalnych stawek.
Powyżej wskazane zmiany projektu
powinny wynikać:
 ze zmiany przepisów regulujących
realizację projektu i ich interpretacji,
 z zamówień udzielanych w ramach
projektu realizowanych zgodnie
z zasadami określonymi w wytycznych,
 z braku na rynku ofert
mieszczących się w stawkach
zaakceptowanych przez IOK,
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kryterium

Sposób weryfikacji
kryterium
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Nazwa kryterium

Brzmienie i definicja kryterium

Opis znaczenia
kryterium

Sposób weryfikacji
kryterium

 z sytuacji nieprzewidzianych przez
IOK na etapie Regulaminu
konkursu.
Kryterium ma charakter rozstrzygający
o ostatecznej kolejności projektów
na liście projektów wybranych
do dofinansowania. Oznacza to,
że w sytuacji, gdy więcej niż jeden
projekt ma taką samą łączną liczbę
punktów oraz taką samą liczbę
punktów w zakresie kryterium
zgodność projektu z celami szczegółowymi
RPO WD 2014-2020 dofinansowanie
otrzyma ten projekt, który otrzymał
wyższą ocenę za to kryterium.
11.

Kryterium spełnienia

Czy projekt otrzymał wymagane

Tak/Nie

Kryterium jest weryfikowane

minimalnych wymagań

minimum 60 punktów ogółem oraz

(niespełnienie

na podstawie ocen

co najmniej 60% punktów

kryterium oznacza

dokonanych

w poszczególnych grupach

odrzucenie projektu)
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Nazwa kryterium

kryteriów merytorycznych:

Sposób weryfikacji
kryterium
w poszczególnych grupach

 kryteria nr 1, 2 oraz 3,

kryteriów merytorycznych.

Brzmienie i definicja kryterium

 kryterium nr 4,
 kryteria nr 5 oraz 6,
 kryteria nr 7 oraz 8,
 kryterium nr 9,
 kryterium nr 10
oraz otrzymał pozytywną ocenę lub
został skierowany do negocjacji
w zakresie spełnienia kryteriów
dostępu (jeśli były weryfikowane
na etapie oceny merytorycznej),
horyzontalnych, oraz kryteriów
merytorycznych specyficznych
dla poszczególnych naborów?
Za projekt spełniający w minimalnym
stopniu kryteria merytoryczne
i kwalifikujący się do dofinansowania
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Opis znaczenia
kryterium

Lp.

Nazwa kryterium

Brzmienie i definicja kryterium
uznaje się projekt, który otrzymał
co najmniej 60 punktów ogółem oraz
co najmniej 60% punktów w powyżej
wymienionych grupach oraz otrzymał
pozytywną ocenę lub został
skierowany do negocjacji w zakresie
spełnienia kryteriów dostępu (jeśli były
weryfikowane na etapie oceny
merytorycznej), horyzontalnych oraz
kryterium zgodności z SzOOP RPO WD
2014-2020.
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Opis znaczenia
kryterium

Sposób weryfikacji
kryterium

6. Kryteria merytoryczne specyficzne dla naboru
Kryteria oceniane są niezależnie przez co najmniej dwóch członków Komisji Oceny Projektów w skali punktowej określonej dla
poszczególnych kryteriów lub poprzez przypisanie wartości „tak”, „nie”, „skierowany do negocjacji”. Kryteria są weryfikowane na
etapie oceny merytorycznej. Kryteria oceny merytorycznej mogą zostać doprecyzowane poprzez zapisy Regulaminu konkursu.
Jeżeli w kryterium jest mowa o zapisach RPO WD 2014-2020 weryfikacja kryterium może się również opierać na zapisach SzOOP
RPO WD 2014-2020, który stanowi uszczegółowienie zapisów RPO WD 2014-2020. Kryteria oceny merytorycznej są weryfikowane
na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu. Nie wyklucza to wykorzystania w ocenie spełnienia kryteriów informacji
udzielonych przez Wnioskodawcę/Beneficjenta lub pozyskanych na temat Wnioskodawcy/Beneficjenta lub projektu.

Lp.
1.

Nazwa kryterium

Brzmienie i definicja kryterium

Opis znaczenia
kryterium

Sposób weryfikacji
kryterium

Kryterium zgodności z

Czy projekt jest zgodny z zapisami

Tak/Nie/skierowany

Kryterium jest

SzOOP

SzOOP RPO WD 2014-2020

do negocjacji

weryfikowane

właściwymi dla typu projektu 9.2.A

(niespełnienie kryterium

na podstawie zapisów

aktualnymi na dzień przyjęcia

po ewentualnym

wniosku o dofinansowanie.

kryterium?

dokonaniu jednorazowej

Kryterium ma na celu zweryfikować
zgodność z zapisami SzOOP.
Dofinansowania nie może otrzymać
projekt, który zakłada realizację
działań niezgodnych z zapisami SzOOP.
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korekty oznacza
odrzucenie projektu
na etapie negocjacji)

Lp.

Nazwa kryterium

Brzmienie i definicja kryterium
Kryterium jest weryfikowane
na podstawie zapisów wniosku
o dofinansowanie. W zakresie
kryterium IOK dopuszcza możliwość
skierowania projektu do etapu
negocjacji w celu
poprawy/uzupełnienia kwestii
wskazanych przez KOP, w sposób
skutkujący spełnieniem kryterium.
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Opis znaczenia
kryterium

Sposób weryfikacji
kryterium

7. Kryteria premiujące
Projekty, które otrzymały minimum punktowe na etapie oceny merytorycznej uprawniające do otrzymania dofinansowania oraz
spełniają kryteria dostępu, horyzontalne oraz formalne mogą otrzymać premię punktową (dla konkursu maksymalnie 35 punktów).
Punkty są przyznawane w zależności od przyjętej skali punktowej określonej dla kryterium. Sposób weryfikacji kryteriów oraz
dokładna gradacja przyznawanych punktów została określona poniżej w tabeli. Kryteria są weryfikowane na etapie oceny
merytorycznej.

Lp.
1.

Nazwa kryterium
Kryterium doświadczenia

Brzmienie i definicja kryterium
Czy Wnioskodawca (lider projektu)

Opis znaczenia
kryterium
od 0 pkt. do 10 pkt.

zrealizował w ciągu ostatnich 3 lat

Sposób weryfikacji
kryterium
Kryterium zostanie
zweryfikowane na

przed złożeniem wniosku

0 pkt. – brak lub jedno

podstawie oświadczenia

o dofinansowanie na terenie

przedsięwzięcie

Wnioskodawcy wpisanego

województwa dolnośląskiego

5 pkt. – 2 przedsięwzięcia w treści wniosku

co najmniej 2 przedsięwzięcia
w obszarze merytorycznym i dla

10 pkt. – powyżej dwóch
przedsięwzięć

o dofinansowanie oraz
zapisów w części Potencjał

grupy docelowej objętej interwencją

i doświadczenie

projektową, w ramach których

Wnioskodawcy/partnerów

osiągnął zakładane w ramach

oraz sposób Zarządzania

przedsięwzięcia cele?

projektem.
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Nazwa kryterium

Brzmienie i definicja kryterium
Kryterium ma za zadanie premiować
Wnioskodawców posiadających
doświadczenie w realizacji przedsięwzięć
na terenie województwa dolnośląskiego.
Przedsięwzięciem jest działanie
podjęte w jakimś celu, którego
wynikiem są konkretne rezultaty.
Przedsięwzięcie musi mieć formę
pisemną (np. projektu, wniosku,
umowy/ porozumienia o współpracy),
która dokumentuje cel, działania,
planowane i zrealizowane rezultaty.
Wnioskodawca może się legitymować
doświadczeniem w przypadku gdy był
liderem, partnerem lub wykonawcą
w zrealizowanym już przedsięwzięciu,
a zakres zrealizowanych przez niego
działań był zbieżny z zakresem
konkursu, którego dotyczy to kryterium.
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Opis znaczenia
kryterium

Sposób weryfikacji
kryterium
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Nazwa kryterium

Brzmienie i definicja kryterium
Obszar merytoryczny dla tego konkursu
to działania z zakresu usług asystenckich
i opiekuńczych. Grupa docelowa
objęta interwencją projektową to grupa,
dla której kierowane jest wsparcie
w ramach tego konkursu.
Kryterium zostanie zweryfikowane na
podstawie deklaracji złożonej przez
Wnioskodawcę w treści wniosku
o dofinansowanie projektu.
Wnioskodawca zawrze krótki opis
zrealizowanego przedsięwzięcia,
w tym przedstawi co najmniej tytuł
projektu, źródło finansowania, informację
o jego obszarze merytorycznym,
grupie docelowej oraz rezultatach
projektu. Wnioskodawca we wniosku
o dofinansowanie oświadczy,
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Opis znaczenia
kryterium

Sposób weryfikacji
kryterium

Lp.

Nazwa kryterium

Brzmienie i definicja kryterium

Opis znaczenia
kryterium

Sposób weryfikacji
kryterium

że zaplanowany cel w opisywanym
przedsięwzięciu został zrealizowany.
2.

Kryterium grupy

Czy usługi przewidziane w projekcie:

0 pkt. – 5 pkt.

Kryterium zostanie

docelowej

 realizowane są na obszarach

0 pkt. – projekt nie

zweryfikowane

wiejskich (lokalizacja miejsca

przewiduje realizacji

świadczenia usługi) lub na rzecz

usług na obszarach

mieszkańców obszarów wiejskich

wiejskich lub na rzecz

lub

mieszkańców obszarów

 wynikają z zatwierdzonego

wiejskich oraz nie wynika

na podstawie zapisów
wniosku o dofinansowanie
projektu w części
Informacje o projekcie
(w pkt. 1.20), Zgodność
projektu z właściwym

na dzień składania wniosku

z zatwierdzonego na

o dofinansowanie programu

dzień składania wniosku

rewitalizacji lub projekt będzie

o dofinansowanie

realizowany na obszarze objętym

programu rewitalizacji lub

programem rewitalizacji?

nie będzie realizowany na

docelowe (w pkt. 3.2).

obszarze objętym,

Definicja obszaru

programem rewitalizacji

wiejskiego została zawarta

publicznych powinno uwzględniać

5 pkt. – projekt

w Słowniku skrótów i pojęć

w szczególności ich upowszechnienie

przewiduje realizację

w Regulaminie konkursu.

Zgodnie z zapisami RPO WD
zwiększenie dostępu do usług
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celem szczegółowym osi
priorytetowej RPO WD
(w pkt. 3.1) oraz Grupy

Lp.

Nazwa kryterium

Sposób weryfikacji
kryterium

na obszarach wiejskich. Ponadto

Opis znaczenia
kryterium
usług na obszarach

W celu otrzymania

w ramach RPO WD wspierane są

wiejskich lub na rzecz

punktów premiujących

również działania wspierające

mieszkańców obszarów

związanych z programem

obszary objęte rewitalizacją.

wiejskich lub wynika

rewitalizacji lub obszarem

W zakresie programów rewitalizacji

z zatwierdzonego

rewitalizowanym,

w ramach kryterium weryfikowane

na dzień składania

Wnioskodawca powinien

będzie, czy:

wniosku

w punkcie 3.1 wniosku

- projekt został wskazany

o dofinansowanie

podać informacje

do realizacji w programie rewitalizacji

programu rewitalizacji

pozwalające

ujętym w prowadzonym przez

lub będzie realizowany

jednoznacznie

IZ RPO WD wykazie programów

na obszarze objętym,

zidentyfikować program

rewitalizacji lub

programem rewitalizacji.

rewitalizacji w wykazie

Brzmienie i definicja kryterium

- projekt będzie realizowany

prowadzonym przez

na obszarze objętym programem

IZ RPO WD oraz

rewitalizacji, lub projekt będzie

odpowiednio:

realizowany na rzecz mieszkańców

- wskazać, w której części

zamieszkałych na terenie objętym

programu rewitalizacji

programem rewitalizacji,

został wymieniony projekt

a przewidziane w nim działania

albo
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Lp.

Nazwa kryterium

Brzmienie i definicja kryterium

Opis znaczenia
kryterium

Sposób weryfikacji
kryterium

przyczynią się do realizacji celów

- wykazać zgodność

programu rewitalizacji i są zgodne

projektu z obszarem

z określonymi w programie

realizacji i kierunkami

kierunkami działań?

działań określonymi

Kryterium będzie weryfikowane

w programie rewitalizacji.

na podstawie informacji zawartych

Wnioskodawca powinien

w treści wniosku, a w przypadku

także wskazać typ projektu

działań wspierających obszary

odnoszący się do

rewitalizowane dodatkowo na

programu rewitalizacji

podstawie wykazu programów

w punkcie 1.20 wniosku.

rewitalizacji, które przeszły
pozytywną weryfikację IZ RPO WD.
Przedmiotowy wykaz prowadzony
jest przez IZ RPO WD i udostępniany
na stronie www.rpo.dolnyslask.pl.
3.

Kryterium grupy

Czy projekt jest skierowany do osób

docelowej

zamieszkujących na terenie powiatu:
miasta Wałbrzych, ząbkowickiego,
górowskiego, kłodzkiego, miasta
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0 pkt. – 5 pkt.
0 pkt. – projekt
nie przewiduje udziału

Kryterium zostanie
zweryfikowane
na podstawie zapisów
wniosku o dofinansowanie

Lp.

Nazwa kryterium

Legnica, wołowskiego, złotoryjskiego,

Opis znaczenia
kryterium
osób wskazanych w

Sposób weryfikacji
kryterium
projektu w części

wałbrzyskiego?

kryterium

Informacje o projekcie

Wskazane powyżej obszary/grupy

5 pkt. – projekt przewiduje

docelowe wynikają z analizy sytuacji

wsparcie osób

wewnątrzregionalnej. Kryterium

zamieszkujących na

Brzmienie i definicja kryterium

(pkt 1.14 Obszar realizacji
projektu) oraz Grupy
docelowe (pkt. 3.2).

zostanie zweryfikowane na podstawie obszarze co najmniej

4.

zapisów wniosku o dofinansowanie

jednego z wymienionych

projektu.

w treści kryterium powiatów.

Kryterium

Czy projekt jest realizowany:

od 0 pkt. do 10 pkt.

Wnioskodawcy/

a) przez podmiot ekonomii

0 pkt. – projekt nie jest

Realizatora/ partnerstwa
w projekcie

społecznej lub

realizowany w sposób

b) w partnerstwie z podmiotem
ekonomii społecznej lub
c) w partnerstwie jednostki
samorządu terytorialnego (lub jej
jednostki organizacyjnej)
z podmiotem ekonomii
społecznej?
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opisany w kryterium

Kryterium zostanie
zweryfikowane
na podstawie zapisów
wniosku o dofinansowanie
projektu w części

5 pkt. – projekt jest

Wnioskodawca

realizowany przez

(Beneficjent) oraz

podmiot lub w

Potencjał i doświadczenie

partnerstwie spełniającym Wnioskodawcy/partnerów
preferencję, określoną w

oraz sposób zarządzania

kryterium litera a) lub b)

projektem.

Lp.

Nazwa kryterium

Realizacja projektów przez wyżej

Opis znaczenia
kryterium
10 pkt. – projekt jest

wymienione podmioty przyczyni się

realizowany w partnerstwie

do efektywniejszej realizacji celów

spełniającym preferencję,

Działania 9.2 oraz rozwoju sektora

określoną w kryterium

ekonomii społecznej w regionie.

litera c)

Brzmienie i definicja kryterium

Sposób weryfikacji
kryterium

Kryterium odnosi się do faktycznego
Realizatora zadania, zatem zostanie
ono spełnione gdy Wnioskodawcą lub
partnerem będzie podmiot wskazany
powyżej, jak i gdy Realizatorem
zadań w projekcie jest podmiot
wskazany powyżej.
Kryterium zostanie zweryfikowane
na podstawie zapisów wniosku
o dofinansowanie projektu.
5.

Kryterium

Czy usługi społeczne będą

komplementarności

świadczone w miejscu, które zostało

wsparcia

wybudowane, zaadaptowane

0 pkt. – 5 pkt.

lub zmodernizowane w ramach
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0 pkt. – usługi społeczne
nie będą świadczone

Kryterium zostanie
zweryfikowane na
podstawie zapisów
wniosku o dofinansowanie

Lp.

Nazwa kryterium

projektu dofinansowanego

Opis znaczenia
kryterium
w miejscu, które zostało

Sposób weryfikacji
kryterium
projektu w części

ze środków EFRR w ramach

wybudowane,

Uzasadnienie potrzeby

RPO WD 2014-2020 i którego celem

zaadaptowane

realizacji projektu (w pkt.

było utworzenie miejsc świadczenia

lub zmodernizowane

3.1.1).

usług społecznych tego samego

w ramach projektu

rodzaju, co usługi zaplanowane

dofinansowanego

w projekcie, o którego

ze środków EFRR

dofinansowanie Wnioskodawca

w ramach RPO WD

aplikuje?

2014-2020 lub celem

Brzmienie i definicja kryterium

projektu nie było utworzenie
Kryterium ma na celu zapewnienie
komplementarności wsparcia
realizowanego w ramach RPO WD
2014-2020.

miejsc świadczenia usług
społecznych tego samego
rodzaju, co usługi
zaplanowane w projekcie,

Kryterium zostanie zweryfikowane

o którego dofinansowanie

na podstawie zapisów wniosku

Wnioskodawca aplikuje

o dofinansowanie projektu.

5 pkt. – usługi społeczne
będą świadczone w
miejscu, które zostało
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Lp.

Nazwa kryterium

Brzmienie i definicja kryterium

Opis znaczenia
kryterium
wybudowane,

Sposób weryfikacji
kryterium

zaadaptowane
lub zmodernizowane
w ramach projektu
dofinansowanego
ze środków EFRR
w ramach RPO WD
2014-2020 i którego
celem było utworzenie
miejsc świadczenia usług
społecznych tego samego
rodzaju, co usługi
zaplanowane w projekcie,
o którego dofinansowanie
Wnioskodawca aplikuje
Łączna maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów za spełnianie kryteriów
premiujących:
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35 pkt

8. Kryteria etapu negocjacji w ramach EFS dla trybu konkursowego
Kryteria etapu negocjacji są obligatoryjnie stosowane i oceniane jedynie w przypadku skierowania projektu do etapu negocjacji.
Zakres korekt/uzupełnień/zmian koniecznych do wprowadzenia do wniosku o dofinansowanie wskazywany jest przez oceniających
w kartach oceny i/lub przewodniczącego KOP i przekazywany do Wnioskodawcy/Beneficjenta w stanowisku negocjacyjnym KOP.
Kryteria weryfikowane są na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu oraz stanowiska negocjacyjnego
Wnioskodawcy/Beneficjenta. Spełnienie kryteriów jest konieczne do przyznania dofinansowania.
Lp.
1.

Nazwa kryterium

Brzmienie i definicja kryterium

Opis znaczenia
kryterium

Sposób weryfikacji
kryterium

Kryterium spełnienia

Czy negocjacje zakończyły się

Tak/Nie/Nie dotyczy

Kryterium jest weryfikowane

warunków

wynikiem pozytywnym to znaczy

(niespełnienie

na podstawie uzyskanych

postawionych przez

czy zostały udzielone informacje

kryterium oznacza

przez IOK wyjaśnień oraz

oceniających lub

i wyjaśnienia wymagane podczas

odrzucenie projektu)

skorygowanego wniosku

przewodniczącego

negocjacji lub spełnione zostały

o dofinansowanie (jeśli

KOP

warunki określone przez oceniających

dotyczy).

lub przewodniczącego KOP podczas
negocjacji oraz czy do projektu
nie wprowadzono innych
nieuzgodnionych w ramach negocjacji
zmian?
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Kryterium jest obligatoryjnie stosowane
jedynie w przypadku skierowania
projektu do etapu negocjacji.
W ramach kryterium nie ma możliwości
poprawy/uzupełnienia wniosku. Ocena
polega na przypisaniu wartości
logicznej „tak” albo „nie”, albo
stwierdzeniu, że kryterium nie dotyczy
danego projektu (w przypadku
projektów, których nie skierowano
do negocjacji).
Spełnienie kryterium jest konieczne
do przyznania dofinansowania.
Ocena spełniania kryterium obejmuje
weryfikację:
1) Czy do wniosku zostały
wprowadzone korekty wskazane przez
oceniających w kartach oceny projektu
lub przez przewodniczącego KOP
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lub inne zmiany wynikające z ustaleń
dokonanych podczas negocjacji,
2) Czy KOP uzyskała
od Wnioskodawcy/Beneficjenta
informacje i wyjaśnienia dotyczące
określonych zapisów we wniosku,
wskazanych przez oceniających
w kartach oceny projektu lub
przewodniczącego KOP,
3) Czy do wniosku zostały
wprowadzone inne zmiany
niż wynikające z kart oceny projektu lub
uwag przewodniczącego KOP
lub ustaleń wynikających z procesu
negocjacji.
Udzielenie odpowiedzi: „TAK”
na pytanie nr 1 i 2 oraz odpowiedzi
„NIE” na pyt nr 3 oznacza spełnienie
kryterium.

82

