
Ogólne kryteria wyboru projektów w ramach Regionaln ego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na la ta 2014-2020, 

w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego 1234 
A. KRYTERIA OGÓLNE 
A.1 KRYTERIA FORMALNE 
A.1.1 Roczny obrót wnioskodawcy i  partnera/ów (o ile bud żet projektu uwzgl ędnia wydatki partnera)  jest 
równy lub wy ższy od rocznych wydatków w projekcie 

Definicja kryterium: 

Ocenie podlega, czy roczny obrót5 wnioskodawcy i partnera/ów (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki 
partnera/ów) jest równy lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie.  

W celu spełnienia przedmiotowego kryterium wnioskodawca i partner/rzy (o ile budżet projektu uwzględnia 
wydatki partnera/ów) musi/szą wskazać obrót za zamknięty i zatwierdzony rok obrotowy lub za zamknięty i 
zatwierdzony rok kalendarzowy. Wskazany obrót musi dotyczyć jednego z trzech ostatnich lat i być równy lub 
wyższy od rocznych wydatków w projekcie. W przypadku, gdy projekt trwa dłużej niż jeden rok (12 miesięcy) 
należy wartość obrotów odnieść do roku realizacji projektu, w którym wartość planowanych wydatków jest 
najwyższa. W przypadku wnioskodawcy i partnera/ów, który/rzy realizuje/ą projekt w okresie nieprzekraczającym 
12 miesięcy, wskazane przez niego/nich obroty (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki partnera/ów) należy 
odnieść do całkowitej wartości projektu. Weryfikacja spełnienia przedmiotowego kryterium będzie odbywała się 
w analogiczny sposób również wtedy, gdy projekt trwający nie dłużej niż rok będzie realizowany na przełomie lat, 
wówczas wartość obrotu należy odnieść do całkowitych wydatków w projekcie. 

W sytuacji, gdy wnioskodawca (lub jego partner/rzy) funkcjonuje krócej niż rok, jako obrót powinien on wskazać 
wartość właściwą dla typu podmiotu odnoszącą się do okresu liczonego od rozpoczęcia przez niego działalności 
do momentu zamknięcia roku obrotowego lub roku kalendarzowego, w którym tę działalność rozpoczął.  

Ponadto podczas określania potencjału finansowego nie jest możliwe stosowanie proporcji – tzn. w przypadku, 
gdy wnioskodawca/partner/rzy wykazuje/ą obrót za okres krótszy niż rok, należy go odnieść zawsze do pełnej 
wartości wydatków w roku, gdy są one najwyższe. Analogicznie należy postąpić w sytuacji, w której najwyższa 
wartość wydatków pojawia się w roku, w którym projekt realizowany jest krócej niż 12 miesięcy. W tym przypadku 
do wartości wydatków odnosi się wykazany przez wnioskodawcę/partnera/ów obrót w pełnej wysokości. 

Kryterium nie dotyczy projektów, w których wnioskodawcą lub partnerem/ami jest jednostka sektora finansów 
publicznych, o ile budżet projektu uwzględnia wydatki tej jednostki.  

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu6. 

                                                           
1 Kryteria przyjęte Uchwałą nr …/2018 Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 z dnia … lutego 2018 r. 

2 W przypadku projektów pozakonkursowych niespełnienie któregokolwiek kryterium (formalnego, horyzontalnego, dostępu, 
merytorycznego) skutkuje skierowaniem wniosku do poprawy/uzupełnienia. Niepoprawienie/nieuzupełnienie wskazanych 
błędów/braków skutkuje przeprowadzeniem oceny na podstawie posiadanych dokumentów. W takim przypadku ocena może 
być negatywna i prowadzić do odrzucenia wniosku. 

3 W całym dokumencie, gdzie jest mowa o „konkursie”, należy przez to rozumieć konkurs lub wezwanie do złożenia wniosku 
o dofinansowanie projektu. 

4 W całym dokumencie przez „Regulamin konkursu”, należy rozumieć regulamin danego konkursu lub inny równoważny 
dokument dotyczący projektów pozakonkursowych. 

5 Za obrót należy przyjąć sumę przychodów uzyskanych przez podmiot na poziomie ustalania wyniku na działalności 
gospodarczej – tzn. jest to suma przychodów ze sprzedaży netto, pozostałych przychodów operacyjnych oraz przychodów 
finansowych (w tym przychody osiągnięte z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację projektów).  

W przypadku podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej i jednocześnie niebędących jednostkami sektora finansów 
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 (o ile dotyczy).  

W przypadku projektów, w których udzielane jest wsparcie zwrotne w postaci pożyczek lub poręczeń jako obrót należy rozumieć 
kwotę kapitału pożyczkowego i poręczeniowego, jakim dysponowali wnioskodawca/partnerzy (o ile dotyczy) w poprzednim 
zamkniętym i zatwierdzonym roku obrotowym. 



Opis znaczenia kryterium: 

Tak/nie/nie dotyczy 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji. 

A.1.2 Wnioskodawca prowadzi biuro projektu na obsza rze województwa kujawsko -pomorskiego  

Definicja kryterium: 

Ocenie podlega, czy w okresie realizacji projektu wnioskodawca prowadzi biuro projektu lub posiada siedzibę, 
filię, delegaturę, oddział czy inną formę działalności na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, gdzie 
przechowywana jest pełna oryginalna dokumentacja wdrażanego projektu (z wyłączeniem dokumentów, których 
miejsce przechowywania uregulowano odpowiednimi przepisami), w miejscu umożliwiającym osobisty i równy 
dostęp potencjalnych uczestników/uczestniczek projektu do jego kadry.  

Kryterium weryfikowane w oparciu o oświadczenie stanowiące integralną część wniosku o dofinansowanie. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji. 

A.1.3 Rzetelno ść wnioskodawcy  

Definicja kryterium: 

Ocenie podlega czy w okresie trzech lat poprzedzających datę złożenia wniosku o dofinansowanie projektu 
instytucja udzielająca wsparcia nie rozwiązała z własnej inicjatywy, z wnioskodawcą umowy o dofinansowanie 
projektu realizowanego ze środków unijnych z przyczyn leżących po jego stronie w trybie natychmiastowym/bez 
wypowiedzenia.  

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji. 

A.2  Kryteria horyzontalne 

A.2.1 Zgodno ść projektu z wła ściwymi przepisami prawa unijnego  

Definicja kryterium: 

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa unijnego: 

− projekt nie został fizycznie zakończony lub w pełni zrealizowany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie 
projektu w rozumieniu art. 65 ust. 6 rozporządzenia nr 1303/20137; 

− wnioskodawca nie rozpoczął realizacji projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu albo, 
że realizując projekt przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, przestrzegał obowiązujących 

                                                                                                                                                                                     
6 W każdym kryterium zapis „Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu” nie wyklucza 
wykorzystania w ocenie spełniania kryterium informacji dotyczących wnioskodawcy lub projektu pozyskanych w inny sposób. 

7 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 
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 (Dz. Urz. UE, L 347/320 z 20 grudnia 2013 r. s. 320 ze zm. i nast.) (dalej: 
rozporządzenie nr 1303/2013). 



przepisów prawa dotyczących danego projektu zgodnie z art. 125 ust. 3 lit. e) rozporządzenia nr 1303/2013; 

− projekt nie obejmuje przedsięwzięć, które zostały objęte lub powinny zostać objęte procedurą odzyskiwania 
(w rozumieniu art. 71 rozporządzenia 1303/2013) w następstwie przeniesienia działalności produkcyjnej poza 
obszar objęty programem zgodnie z art. 125 ust. 3 lit. f) rozporządzenia nr 1303/2013. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o oświadczenia stanowiące integralną część wniosku o dofinansowanie. 

 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji. 

A.2.2 Zgodno ść projektu z przepisami dotycz ącymi pomoc y publicznej (lub pomocy de  minimis)  

Definicja kryterium: 

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. 
w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych 
finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1073). 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie/nie dotyczy 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)  

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie wskazanym w Regulaminie konkursu. 

A.2.3 Zgodno ść projektu z wła ściwymi przepisami prawa krajowego  

Definicja kryterium: 

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa krajowego, tj. czy: 

a) wnioskodawca dokonał wyboru partnera/ów (jeśli dotyczy) zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 
2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.)8; 

b) wnioskodawca oraz partner/rzy (jeśli dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania 
dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na podstawie:  

− art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.  z 2017 r. poz. 2077 z 
późn. zm.), 

− art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

− art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za 
czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 z późn. zm.) 

Kryterium weryfikowane w oparciu o oświadczenia stanowiące integralną część wniosku o dofinansowanie. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji. 

A.2.4 Projekt zakłada rozliczanie kosztów bezpo średnich w oparciu o uproszczone metody rozliczania 
wydatków 

Definicja kryterium: 

                                                           
8 Ustawa zwana dalej “ustawa wdrożeniowa” 



Ocenie podlega, czy w projekcie koszty bezpośrednie są rozliczane uproszczonymi metodami, zgodnie 
z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

Oznacza to, że w przypadku projektów, w których wartość wkładu publicznego9  nie przekracza wyra żonej w zł 
równowarto ści 100 000 Euro 10, obligatoryjne jest  rozliczanie kosztów bezpośrednich w oparciu o kwoty 
ryczałtowe. Tym samym nieuwzględnienie w ww. projekcie kwot ryczałtowych będzie skutkowało niespełnieniem 
kryterium. 

UWAGA:  W przypadku projektów, których wartość wkładu publicznego przekracza wyrażoną w zł równowartość 
100 000 Euro, niedopuszczalne  jest rozliczanie kosztów bezpośrednich w oparciu o kwoty ryczałtowe11. Tym 
samym uwzględnienie w ww. projekcie kwot ryczałtowych będzie skutkowało niespełnieniem kryterium. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

 Tak/nie/nie dotyczy 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji. 

A.2.5 Zgodno ść projektu z zasad ą równo ści szans i niedys kryminacji, w tym dost ępno ści d la osób z 
niepełnosprawno ściami.  

Definicja kryterium: 

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami określoną w art. 7 rozporządzenia nr 1303/2013 oraz 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. 

We wniosku o dofinansowanie projektów wymaga się wykazania pozytywnego wpływu realizacji projektu na 
zasadę dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.  

W przypadku oceny wsparcia określonego standardami dostępności stanowiącymi załącznik do Regulaminu 
konkursu weryfikacja polega na sprawdzeniu zgodności założeń wniosku o dofinansowanie projektu z tymi 
standardami.  

W przypadku produktów i usług nieobjętych zakresem standardów dostępności weryfikacja polega na 
sprawdzeniu zapewnienia możliwości ich samodzielnego użytkowania/skorzystania z nich przez osoby należące 
do co najmniej jednej z grup niepełnosprawności. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie wskazanym w Regulaminie konkursu. 

A.2.6 Zgodno ść projektu z zasad ą równo ści szans kobiet i  mężczyzn w oparciu o  standard minimum  

Definicja kryterium: 

                                                           
9 Wkład publiczny rozumiany jako suma wnioskowanego dofinansowania oraz wkładu własnego publicznego. Sposób 
wyliczenia wnioskowanego dofinansowania i wkładu własnego publicznego jest określony w Instrukcji wypełniania wniosku o 
dofinansowanie projektu w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 
2014-2020 współfinansowanej z EFS stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu. 

10 Do przeliczenia niniejszej kwoty na zł należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny 
na dzień ogłoszenia konkursu lub dzień ogłoszenia naboru w przypadku projektów pozakonkursowych. Informacja o kursie 
zostanie zawarta w Regulaminie konkursu. 

11 Chyba, że IOK (IOK – Instytucją Organizującą Konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 może być Instytucja Zarządzająca lub Instytucja Pośrednicząca) dopuści taką 
możliwość w Regulaminie konkursu. 



Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn w oparciu o standard 
minimum. 

W ramach kryterium weryfikowane będzie 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.   

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie wskazanym  w Regulaminie konkursu. 

A.2.7 Zgodno ść projektu z zasadą zrównowa żonego rozwoju  

Definicja kryterium: 

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju określoną w art. 8 rozporządzenia nr 
1303/2013. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji. 

A.3 Kryteria merytoryczne – punktowe 12 (suma punktów: 80) 

Opis znaczenia kryteriów: 

Ocena spełnienia kryteriów merytorycznych punktowych polega na 
przyznaniu liczby punktów w ramach dopuszczalnych limitów 
wyznaczonych minimalną i maksymalną liczbą punktów, które można 
uzyskać w ramach oceny danego kryterium. Spełnienie przez projekt 
wskazanych kryteriów oznacza uzyskanie od co najmniej dwóch 
oceniających minimum 60% punktów za spełnienie poszczególnych 
kryteriów. 

A.3.1 Potrzeba realizacji projektu oraz  zasadno ść doboru grupy docelowej  

Definicja kryterium: 

Ocenie podlega uzasadnienie potrzeby realizacji projektu w kontekście: 

− problemu/ów grupy docelowej w powiązaniu ze specyficznymi jej cechami, na obszarze realizacji projektu, na 
które odpowiedź stanowi cel projektu, 

− wskazania wiarygodnych i miarodajnych danych i źródeł potwierdzających występowanie opisanego/ych 
problemu/ów. 

Ocenie podlega, czy dobór i opis grupy docelowej jest adekwatny do założeń projektu i Regulaminu konkursu. 
Komitet Monitorujący dopuszcza doprecyzowanie zakresu podmiotowego lub przedmiotowego kryterium na 
potrzeby danego konkursu w Regulaminie konkursu. 

Projekt może uzyskać maksymalnie 10 pkt. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

                                                           
12 W przypadku naborów w trybie pozakonkursowym kryteria merytoryczne nie są oceniane punktowo, mają natomiast charakter 
zero-jedynkowy i podlegają poprawie/uzupełnieniu.  



Kryterium może mieć charakter rozstrzygający o ostatecznej kolejności projektów na liście wszystkich ocenionych 
projektów w sytuacji, gdy więcej niż jeden projekt uzyska taką samą liczbę punktów. 

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji w zakresie wskazanym  w Regulaminie konkursu, 
jeśli oceniający przyzna co najmniej 6 punktów w ramach oceny kryterium. 

A.3.2 Cel projektu oraz poprawno ść wska źników  

Definicja kryterium: 

Ocenie podlega: 

− trafność celu projektu w kontekście opisanej sytuacji problemowej i założeń projektu, 

− prawidłowość opisu i doboru wskaźników do założeń projektu i Regulaminu konkursu, w tym: 

• możliwość osiągnięcia w ramach projektu skwantyfikowanych wskaźników rezultatu i produktu 

• adekwatność i poprawność sformułowania wskaźników, w tym przypisanych do kwot ryczałtowych; 

• opis źródeł weryfikacji/ pozyskania danych do pomiaru wskaźników i częstotliwości pomiaru. 

Ocenie podlega, czy cel projektu i dobór wskaźników jest adekwatny do założeń projektu i Regulaminu konkursu. 
Komitet Monitorujący dopuszcza doprecyzowanie zakresu podmiotowego lub przedmiotowego kryterium na 
potrzeby danego konkursu w Regulaminie konkursu. 

Projekt może uzyskać maksymalnie 10 pkt. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Kryterium może mieć charakter rozstrzygający o ostatecznej kolejności projektów na liście wszystkich ocenionych 
projektów w sytuacji, gdy więcej niż jeden projekt uzyska taką samą liczbę punktów. 

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji w zakresie wskazanym  w Regulaminie konkursu, 
jeśli oceniający przyzna co najmniej 6 punktów w ramach oceny kryterium. 

A.3.3 Trafno ść doboru i opisu zada ń  

Definicja kryterium: 

Ocenie podlega  : 

− opis sposobu rekrutacji uczestników/uczestniczek projektu, 

− adekwatność doboru zadań i ich merytoryczna zawartość w świetle zdiagnozowanego/ych problemu/ów oraz 
założonych celów/wskaźników,  

− zgodność planowanych działań z przepisami właściwymi dla obszaru merytorycznego, 

− podział zadań (lider/partner) o ile projekt realizowany jest w partnerstwie, 

− trwałość projektu (o ile dotyczy), 

− harmonogram zadań, 

− sposób zarządzania projektem. 

Ocenie podlega, czy opis zadań jest adekwatny do założeń projektu i Regulaminu konkursu.  

Komitet Monitorujący dopuszcza doprecyzowanie zakresu podmiotowego lub przedmiotowego kryterium na 
potrzeby danego konkursu w Regulaminie konkursu. 

Projekt może uzyskać maksymalnie 25 pkt. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Kryterium może mieć charakter rozstrzygający o ostatecznej kolejności projektów na liście wszystkich ocenionych 
projektów w sytuacji, gdy więcej niż jeden projekt uzyska taką samą liczbę punktów. 

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji w zakresie wskazanym  w Regulaminie konkursu, 
jeśli oceniający przyzna co najmniej 15 punktów w ramach oceny kryterium. 



A.3.4 Potencjał i  doświadcze nie wnioskodawcy i  partnera/ów  

Definicja kryterium: 

Ocenie podlega opis potencjału i doświadczenia  wnioskodawcy i partnera/ów (jeżeli projekt realizowany jest 
w partnerstwie), tj.: 

− doświadczenie wnioskodawcy/partnera/ów w obszarze tematycznym, którego dotyczy realizowany projekt, na 
danym terytorium i w pracy z daną grupą docelową, 

− potencjał kadrowy/merytoryczny wykorzystywany w ramach projektu, 

− potencjał techniczny wykorzystywany w ramach projektu. 

− zasadność partnerstwa 

Ocenie podlega, czy opis potencjału i doświadczenia  wnioskodawcy i partnera/ów jest adekwatny do założeń 
projektu i Regulaminu konkursu.  

Komitet Monitorujący dopuszcza doprecyzowanie zakresu podmiotowego lub przedmiotowego kryterium na 
potrzeby danego konkursu w Regulaminie konkursu. 

Projekt może uzyskać maksymalnie 15 pkt. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Kryterium może mieć charakter rozstrzygający o ostatecznej kolejności projektów na liście wszystkich ocenionych 
projektów w sytuacji, gdy więcej niż jeden projekt uzyska taką samą liczbę punktów. 

A.3.5 Bud żet projektu  

Definicja kryterium: 

Ocenie podlega: 

1. zgodność z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

2. niezbędność planowanych wydatków w budżecie projektu, w tym: 

− czy wynikają one bezpośrednio z opisanych działań oraz przyczyniają się do osiągnięcia  produktów  
projektu, 

− czy nie ujęto wydatków, które wykazano jako potencjał wnioskodawcy/partnera (chyba że stanowią 
wkład własny), 

3. racjonalność i efektywność planowanych wydatków, w tym: 

− czy są adekwatne do zakresu i specyfiki projektu, czasu jego realizacji oraz planowanych produktów 
projektu, 

− czy są zgodne ze standardami i cenami rynkowymi towarów i usług,  

− czy określone w projekcie nakłady finansowe służą osiągnięciu możliwie najkorzystniejszych efektów 
realizacji zadań. 

4. poprawność sporządzenia budżetu (m.in. koszty pośrednie, cross-financing, środki trwałe, wkład własny, 
jednostki miar, błędne wyliczenia). 

Ocenie podlega, czy budżet projektu jest adekwatny do założeń projektu i Regulaminu konkursu. Komitet 
Monitorujący dopuszcza doprecyzowanie zakresu podmiotowego lub przedmiotowego kryterium na potrzeby 
danego konkursu w Regulaminie konkursu. 

Projekt może uzyskać maksymalnie 20 pkt. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Kryterium może mieć charakter rozstrzygający o ostatecznej kolejności projektów na liście wszystkich ocenionych 
projektów w sytuacji, gdy więcej niż jeden projekt uzyska taką samą liczbę punktów. 

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji w zakresie wskazanym  w Regulaminie konkursu, 



jeśli oceniający przyzna co najmniej 12 punktów w ramach oceny kryterium. 

A.4.  KRYTERIUM NEGOCJACYJNE 

A.4.1 Negocjacje 13 zakończyły si ę wynikiem pozytywnym  

Opis znaczenia 
kryterium: 

Tak/nie  
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Definicja kryterium:  

Weryfikacja 
kryterium 

dokonywana tylko 
w przypadku 

wniosków 
skierowanych do 
etapu negocjacji.  

Ocenie podlega czy negocjacje zakończyły się wynikiem pozytywnym. 

Zakończenie negocjacji z wynikiem pozytywnym oznacza, że: 

- do wniosku zostaną wprowadzone korekty wskazane przez oceniających w kartach 
oceny projektu lub przez przewodniczącego KOP lub inne zmiany wynikające z ustaleń 
dokonanych podczas negocjacji lub 

- KOP uzyska od wnioskodawcy informacje i wyjaśnienia dotyczące określonych zapisów 
we wniosku, wskazane przez oceniających w kartach oceny projektu lub 
przewodniczącego KOP i przekazane informacje/wyjaśnienia zostaną zaakceptowane 
przez KOP 

- negocjacje zostały podjęte14 i zakończone15 w terminie wyznaczonym przez KOP. 

 

Jeżeli: 

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

b) KOP nie uzyska od wnioskodawcy informacji i wyjaśnień dotyczących określonych 
zapisów we wniosku, wskazanych przez oceniających w kartach oceny projektu lub 
przewodniczącego KOP lub przekazane wyjaśnienia/informacje nie zostaną 
zaakceptowane przez KOP  

c) do wniosku zostały wprowadzone inne zmiany niż wynikające z kart oceny projektu lub 
uwag przewodniczącego KOP lub ustaleń wynikających z procesu negocjacji 

d) negocjacje nie zostały podjęte lub zakończone w ostatecznym terminie wyznaczonym 
przez KOP; 

etap negocjacji kończy się wynikiem negatywnym. 

Kryterium weryfikowane po przeprowadzeniu procesu negocjacji w oparciu o wniosek 
o dofinansowanie projektu i ustalenia dokonane podczas negocjacji. 

                                                           
13 Negocjacje – proces uzyskiwania informacji i wyjaśnień od wnioskodawców lub poprawiania/uzupełniania projektu w oparciu 
o uwagi dotyczące spełniania kryteriów wyboru projektów, dla których przewidziano taką możliwość, zgodnie z art. 45 ust. 3 
ustawy wdrożeniowej, zakończony weryfikacją projektu pod względem spełnienia zero-jedynkowego kryterium wyboru projektów 
w zakresie spełnienia warunków postawionych przez oceniających lub przewodniczącego KOP. 

Należy zwrócić uwagę, że projekt zakwalifikowany do negocjacji w karcie oceny projektu musi zawierać informacje dotyczące 
zakresu negocjacji, z podaniem, jakie korekty należy wprowadzić w projekcie lub jakie informacje i wyjaśnienia dotyczące 
określonych zapisów we wniosku należy uzyskać od wnioskodawcy w trakcie etapu negocjacji, aby mogły zakończyć się one 
wynikiem pozytywnym oraz wyczerpujące uzasadnienie stanowiska. 

14 Przez “podjęcie negocjacji” należy rozumieć przesłanie w wyznaczonym przez KOP terminie skanu podpisanej przez 
wnioskodawcę odpowiedzi na stanowisko negocjacyjne KOP na adres e-mail wskazany w informacji o zakwalifikowaniu projektu 
do etapu negocjacji lub dostarczenie w wyznaczonym przez KOP terminie (decyduje data wpływu) do Instytucji Zarządzającej 
Regionalnym Programem Operacyjnym podpisanej przez wnioskodawcę odpowiedzi na stanowisko negocjacyjne  KOP 

15 Przez „zakończenie procesu negocjacji” należy rozumieć złożenie wniosku w wersji elektronicznej i papierowej o tożsamej 
sumie kontrolnej w wyznaczonym przez KOP terminie 



 


