
























ZAŁĄCZNIK NR 1  
 
Szczegółowy opis zadań, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 5 Porozumienia: 
 
Lp.  Zadania w procedurze konkursowej realizowane 

ze środków EFRR z etapem preselekcji 
Podmiot 

odpowiedzialny 
Przewidywany czas 

trwania 
NABÓR WNIOSKÓW PRESELEKCYJNYCH 

1. Ogłoszenie konkursu  IP+IZ co najmniej 30 dni przed 
rozpoczęciem naboru 

2. Nabór wniosków preselekcyjnych IP 15 dni roboczych1 
3. Weryfikacja warunków formalnych i oczywistych omyłek IP do 3 dni kalendarzowych 

I ETAP OCENY - OCENA PRESELEKCYJNA 
4. Ocena wniosków preselekcyjnych na podstawie 

kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący  
IP do 15 dni roboczych 

5.  Przygotowanie listy projektów ocenionych na etapie 
preselekcji 

IP 1 dzień kalendarzowy 

6. Zatwierdzenie listy projektów ocenionych na etapie 
preselekcji  

IP do 6 dni kalendarzowych 

7. Przygotowanie i przesłanie do wnioskodawców 
informacji o negatywnej ocenie wniosków 
preselekcyjnych wraz z pouczeniem o możliwości 
wniesienia protestu 

IP  
 
 
 

do 7 dni kalendarzowych 
 

8. Przygotowanie i przesłanie do wnioskodawców 
informacji o pozytywnej ocenie wniosków 
preselekcyjnych wraz z wezwaniem wnioskodawców do 
złożenia właściwych wniosków o dofinansowanie 
projektu do IZ w terminie wskazanym w wezwaniu  

IP  

9. Publikacja listy projektów zakwalifikowanych do II 
etapu oceny formalno-merytorycznej 

IP+IZ 1 dzień kalendarzowy 

10. Weryfikacja wyników dokonanej oceny (autokontrola) IP  Zgodnie z terminami 
określonymi w ustawie 

wdrożeniowej  
11. Rozpatrywanie protestów  IZ Zgodnie z terminami 

określonymi w ustawie 
wdrożeniowej 

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU 
12. Nabór wniosków o dofinansowanie projektu IZ do 6 miesięcy od 

publikacji listy projektów, 
o której mowa w pkt. 8 

tabeli  
13.  Przekazanie do IP informacji o ilości wniosków o 

dofinansowanie projektu, które wpłynęły w odpowiedzi 
na konkurs wraz z wskazaniem wnioskowanych kwot 

IZ do 3 dni kalendarzowych 

14. Weryfikacja warunków formalnych i oczywistych omyłek IZ zgodnie z terminami 
określonymi w systemie 

oceny projektów 
II ETAP OCENY - OCENA FORMALNO-MERYTORYCZNA 

15. Ocena formalno-merytoryczna2 wniosków  
o dofinansowanie projektu w zakresie kwalifikowalności 
projektu na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez 
Komitet Monitorujący3  

IZ zgodnie z terminami 
określonymi w systemie 

oceny projektów 

16. Przygotowanie listy projektów ocenionych na etapie 
oceny formalno-merytorycznej  

IZ zgodnie z terminami 
określonymi w systemie 

oceny projektów 
17. Zatwierdzenie listy projektów ocenionych na etapie 

oceny formalno-merytorycznej  oraz przekazanie jej do 
IP wraz z dokumentacją projektową 

IZ zgodnie z terminami 
określonymi w systemie 

oceny projektów 
18. Przygotowanie i przesłanie do wnioskodawców 

informacji o negatywnej ocenie wniosków  
o dofinansowanie projektu wraz z pouczeniem  
o możliwości wniesienia protestu 

IZ zgodnie z terminami 
określonymi w systemie 

oceny projektów 

                                                           
1
 W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wydłużenia terminu za zgodą IZ o ile nie będzie miało to wpływu na 

wydłużenie naboru wniosków o dofinansowanie projektu wskazanego w ogłoszeniu o konkursie. 
2
 Ocena formalno-merytoryczna  dokonywana jest w oparciu o kryteria uzgodnione z IP, których spełnienie oznacza uzyskanie 

wartości logicznej „TAK” (Ocena „TAK-NIE”).  
3
 W przypadku posiedzenia podkomisji IZ, w posiedzeniu tym ma prawo wziąć udział Sekretarz KOP. 



19. Publikacja listy projektów zakwalifikowanych do oceny 
strategicznej  

IP+IZ 1 dzień kalendarzowy 

20. Rozpatrywanie protestów  IZ Zgodnie z terminami 
określonymi w ustawie 

wdrożeniowej 
III ETAP OCENY – OCENA STRATEGICZNA 

21. Ocena strategiczna4  wniosków  
o dofinansowanie projektu (ocena m.in. stopnia 
zgodności ze strategią) na podstawie kryteriów 
zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący 

IP zgodnie z terminami 
określonymi w systemie 

oceny projektów 

22. Przygotowanie listy ocenionych projektów, o której 
mowa w art. 45 ust. 6 ustawy wdrożeniowej (w tym 
listy  

IP 1 dzień kalendarzowy 

ROZSTRZYGNIĘCIE NABORU 
23. Zatwierdzenie  listy ocenionych projektów, o której 

mowa w art. 45 ust. 6 w tym listy rezerwowej  
i przekazanie jej do IZ 

IP do 6 dni kalendarzowych 

24. Zatwierdzenie  w drodze uchwały listy ocenionych 
projektów, o której mowa w art. 45 ust. 6 - decyzja o 
przyznaniu dofinansowania oraz jej publikacja 

IZ – Zarząd 
Województwa 

zgodnie z terminami 
określonymi w systemie 

oceny projektów 
25. Przygotowanie i przesłanie do wnioskodawców 

informacji o negatywnej ocenie wniosków  
o dofinansowanie projektu wraz z pouczeniem  
o możliwości wniesienia protestu 

IP  
 

do 7 dni kalendarzowych 
 

26. Przygotowanie i przesłanie do wnioskodawców 
informacji o wybraniu projektu do dofinansowania  

IP  

27. Publikacja listy projektów wybranych do 
dofinansowania oraz projektów, które spełniły kryteria 
wyboru projektów, ale z uwagi na wyczerpanie alokacji 
w konkursie nie uzyskały dofinansowania 

IP+IZ 1 dzień kalendarzowy 
 

28. Weryfikacja wyników dokonanej oceny (autokontrola) IP  Zgodnie z terminami 
określonymi w ustawie 

wdrożeniowej  
29. Rozpatrywanie protestów IZ zgodnie z terminami 

określonymi w ustawie 
wdrożeniowej 

 
 
Szczegółowy opis zadań, o których mowa w §5 ust. 1 pkt 6: 
Lp.  Zadania w procedurze konkursowej realizowane 

ze środków EFRR bez etapu preselekcji 
Podmiot 

odpowiedzialny 
Przewidywany czas 

trwania 
NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU 

1. Ogłoszenie konkursu IP+IZ Co najmniej 30 dni przed 
rozpoczęciem naboru 

2. Nabór wniosków o dofinansowanie projektu IZ 14 dni5 kalendarzowych 
3.  Przekazanie do IP informacji o ilości wniosków o 

dofinansowanie projektu, które wpłynęły w  
odpowiedzi na konkurs wraz ze wskazaniem 
wnioskowanych kwot 

IZ do 3 dni kalendarzowych 

4.  Weryfikacja warunków formalnych i oczywistych omyłek IZ zgodnie z terminami 
określonymi w systemie 

oceny projektów 
I ETAP OCENY - OCENA FORMALNO-MERYTORYCZNA 

5. Ocena formalno-merytoryczna6 wniosków  
o dofinansowanie projektu w zakresie kwalifikowalności 
projektu na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez 
Komitet Monitorujący7  

IZ zgodnie z terminami 
określonymi w systemie 

oceny projektów 

6. Przygotowanie listy projektów ocenionych na etapie 
oceny formalno-merytorycznej  

IZ zgodnie z terminami 
określonymi w systemie 

oceny projektów 
7. Zatwierdzenie listy projektów ocenionych na etapie IZ zgodnie z terminami 

                                                           
4
 Ocena strategiczna dokonywana jest w oparciu o kryteria uzgodnione z IP, których spełnienie oznacza uzyskanie wartości 

logicznej „TAK” (Ocena „TAK-NIE”) i kryteria punktowe. 
5
 W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wydłużenia terminu za zgodą IZ. 

6
 Ocena formalno-merytoryczna  dokonywana jest w oparciu o kryteria uzgodnione z IP, których spełnienie oznacza uzyskanie 

wartości logicznej „TAK” (Ocena „TAK-NIE”). 
7
 W przypadku posiedzenia podkomisji IZ, w posiedzeniu tym ma prawo wziąć udział Sekretarz KOP. 



oceny formalno-merytorycznej  oraz przekazanie jej do 
IP wraz z dokumentacją projektową 

określonymi w systemie 
oceny projektów 

8. Przygotowanie i przesłanie do wnioskodawców 
informacji o negatywnej ocenie wniosków  
o dofinansowanie projektu wraz z pouczeniem  
o możliwości wniesienia protestu 

IZ zgodnie z terminami 
określonymi w systemie 

oceny projektów 

9. Publikacja listy projektów zakwalifikowanych do oceny 
strategicznej  

IP+IZ 1 dzień kalendarzowy 

10. Rozpatrywanie protestów  IZ Zgodnie z terminami 
określonymi w ustawie 

wdrożeniowej 
II ETAP OCENY – OCENA STRATEGICZNA 

11. Ocena strategiczna8  wniosków  
o dofinansowanie projektu (ocena m.in. stopnia 
zgodności ze strategią) na podstawie kryteriów 
zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący 

IP zgodnie z terminami 
określonymi w systemie 

oceny projektów 

12. Przygotowanie listy ocenionych projektów, o której 
mowa w art. 45 ust. 6 ustawy wdrożeniowej  

IP 1 dzień kalendarzowy 

ROZSTRZYGNIĘCIE NABORU 
13. Zatwierdzenie  listy ocenionych projektów, o której 

mowa w art. 45 ust. 6 i przekazanie jej do IZ 
IP do 6 dni kalendarzowych 

14. Zatwierdzenie  w drodze uchwały listy ocenionych 
projektów, o której mowa w art. 45 ust. 6 - decyzja o 
przyznaniu dofinansowania oraz jej publikacja 

IZ – Zarząd 
Województwa 

zgodnie z terminami 
określonymi w systemie 

oceny projektów 
15. Przygotowanie i przesłanie do wnioskodawców 

informacji o negatywnej ocenie wniosków  
o dofinansowanie projektu wraz z pouczeniem  
o możliwości wniesienia protestu 

IP  
 
 

do 7 dni kalendarzowych 
 

16. Przygotowanie i przesłanie do wnioskodawców 
informacji o wybraniu projektu do dofinansowania 

IP  

17. Publikacja listy projektów wybranych do 
dofinansowania oraz projektów, które spełniły kryteria 
wyboru projektów, ale z uwagi na wyczerpanie alokacji 
w konkursie nie uzyskały dofinansowania 

IP+IZ 1 dzień kalendarzowy 
 

18. Weryfikacja wyników dokonanej oceny (autokontrola) IP  Zgodnie z terminami 
określonymi w ustawie 

wdrożeniowej  
19. Rozpatrywanie protestów IZ zgodnie z terminami 

określonymi w ustawie 
wdrożeniowej 

 
Szczegółowy opis zadań, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 7 Porozumienia: 
Lp.  Zadania w procedurze konkursowej realizowane 

ze środków EFRR bez etapu preselekcji 
Podmiot 

odpowiedzialny 
Przewidywany czas 

trwania 
NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU 

1. Ogłoszenie konkursu IP+IZ co najmniej 30 dni przed 
rozpoczęciem naboru 

2. Nabór wniosków o dofinansowanie projektu IZ  

3. Przekazanie do IP informacji o ilości wniosków  
o dofinansowanie projektu, które wpłynęły w odpowiedzi 
na konkurs wraz ze wskazaniem wnioskowanych kwot 

IZ do 3 dni kalendarzowych 

4. Weryfikacja warunków formalnych i oczywistych omyłek IZ zgodnie z terminami 
określonymi w systemie 

oceny projektów 
I ETAP OCENY – OCENA FORMALNA 

5. Ocena formalna wniosków9 o dofinansowanie projektów 
na podstawie kryteriów formalnych zatwierdzonych przez 
Komitet Monitorujący.10 

IZ zgodnie z terminami 
określonymi w systemie 

oceny projektów 
6. Przygotowanie listy projektów ocenionych na etapie 

oceny formalnej 
IZ zgodnie z terminami 

określonymi w systemie 
oceny projektów 

                                                           
8
 Ocena strategiczna dokonywana jest w oparciu o kryteria uzgodnione z IP, których spełnienie oznacza uzyskanie wartości 

logicznej „TAK” (Ocena „TAK-NIE”) i w oparciu o kryteria punktowe. 
9
 Ocena formalna dokonywana jest w oparciu o kryteria uzgodnione z IP, których spełnienie oznacza uzyskanie  

wartości logicznej „TAK” (Ocena „TAK-NIE”). 
10

 W przypadku posiedzenia podkomisji IZ, w posiedzeniu tym ma prawo wziąć udział Sekretarz KOP. 



7. Zatwierdzenie listy projektów ocenionych na etapie 
oceny formalnej i przekazanie jej do IP wraz  
z dokumentacją projektową 

IZ zgodnie z terminami 
określonymi w systemie 

oceny projektów 
8. Przygotowanie i przesłanie do wnioskodawców 

informacji o negatywnej ocenie wniosków  
o dofinansowanie projektu wraz z pouczeniem  
o możliwości wniesienia protestu  

IZ zgodnie z terminami 
określonymi w systemie 

oceny projektów 

9. Publikacja listy projektów zakwalifikowanych do oceny 
merytorycznej  

IP+IZ 1 dzień kalendarzowy 

10. Rozpatrywanie protestów  IZ Zgodnie z terminami 
określonymi w ustawie 

wdrożeniowej 
II ETAP OCENY – OCENA MERYTORYCZNA 

11. Ocena merytoryczna11 wniosków  
o dofinansowanie projektu w zakresie kwalifikowalności 
projektu na podstawie kryteriów merytorycznych 
zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący. 

IP12 zgodnie z terminami 
określonymi w systemie 

oceny projektów  

12. Przygotowanie listy projektów ocenionych na etapie 
oceny merytorycznej  

IP 1 dzień kalendarzowy  

13. Zatwierdzenie listy projektów ocenionych na etapie 
oceny merytorycznej 

IP 6 dni kalendarzowych 

14. Przygotowanie i przesłanie do wnioskodawców 
informacji o negatywnej ocenie wniosków o 
dofinansowanie projektu wraz z pouczeniem o 
możliwości wniesienia protestu  

IP do 7 dni kalendarzowych  

15. Publikacja listy projektów zakwalifikowanych do oceny 
strategicznej  

IP+IZ 1 dzień kalendarzowy 

16. Weryfikacja wyników dokonanej oceny (autokontrola) IP Zgodnie z terminami 
określonymi w ustawie 

wdrożeniowej  
17. Rozpatrywanie protestów  IZ Zgodnie z terminami 

określonymi w ustawie 
wdrożeniowej 

II ETAP OCENY – OCENA STRATEGICZNA 
18. Ocena strategiczna13 wniosków  

o dofinansowanie projektu (ocena m.in. stopnia 
zgodności ze strategią) na podstawie kryteriów 
zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący 

IP zgodnie z terminami 
określonymi w systemie 

oceny projektów 

19. Przygotowanie listy ocenionych projektów, o której 
mowa w art. 45 ust. 6 ustawy wdrożeniowej  

IP 1 dzień kalendarzowy 

ROZSTRZYGNIĘCIE NABORU 
20. Zatwierdzenie  listy ocenionych projektów, o której 

mowa w art. 45 ust. 6  i przekazanie jej do IZ 
IP do 6 dni kalendarzowych 

21. Zatwierdzenie  w drodze uchwały listy ocenionych 
projektów, o której mowa w art. 45 ust. 6 (w tym  listy 
rezerwowej) - decyzja o przyznaniu dofinansowania oraz 
jej publikacja 

IZ – Zarząd 
Województwa 

zgodnie z terminami 
określonymi w systemie 

oceny projektów 

22. Przygotowanie i przesłanie do wnioskodawców 
informacji o negatywnej ocenie wniosków o 
dofinansowanie projektu wraz z pouczeniem o 
możliwości wniesienia protestu 

IP  
 
 

do 7 dni kalendarzowych 
 

23. Przygotowanie i przesłanie do wnioskodawców 
informacji o wybraniu projektu do dofinansowania 

IP  

24. Publikacja listy projektów wybranych do dofinansowania 
oraz projektów, które spełniły kryteria wyboru 
projektów, ale z uwagi na wyczerpanie alokacji  
w konkursie nie uzyskały dofinansowania 

IP+IZ 1 dzień kalendarzowy 

25. Weryfikacja wyników dokonanej oceny (autokontrola) IP  Zgodnie z terminami 
określonymi w ustawie 

wdrożeniowej  
26. Rozpatrywanie protestów IZ zgodnie z terminami 

                                                           
11

 Ocena merytoryczna  dokonywana jest w oparciu o kryteria uzgodnione z IP, których spełnienie oznacza uzyskanie wartości logicznej „TAK” 

(Ocena „TAK-NIE”) lub w oparciu o kryteria punktowe. 
12

 Oceny dokonuje IP przy wsparciu ekspertów zewnętrznych. 
13

 Ocena strategiczna dokonywana jest w oparciu o kryteria uzgodnione z IP, których spełnienie oznacza uzyskanie wartości 

logicznej „TAK” (Ocena „TAK-NIE”) i w oparciu o kryteria punktowe. 



określonymi w ustawie 
wdrożeniowej 

 



 
 
Szczegółowy opis zadań, o których mowa w §5 ust. 1 pkt 8 Porozumienia: 
Lp.  Zadania w procedurze konkursowej realizowane 

ze środków EFS 
Podmiot 

odpowiedzialny 
Przewidywany czas 

trwania 
NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU 

1. Ogłoszenie konkursu IP+IZ co najmniej 30 dni przed 
rozpoczęciem naboru 

2. Nabór wniosków o dofinansowanie projektu IZ 14 dni14 kalendarzowych 
3. Przekazanie do IP informacji o ilości wniosków  

o dofinansowanie projektu, które wpłynęły w odpowiedzi 
na konkurs wraz ze wskazaniem wnioskowanych kwot 

IZ do 3 dni kalendarzowych 

4. Weryfikacja warunków formalnych i oczywistych omyłek IZ zgodnie z terminami 
określonymi w systemie 

oceny projektów 
I ETAP OCENY – OCENA FORMALNO-MERYTORYCZNA 

5. Ocena  formalno-merytoryczna15 wniosków  
o dofinansowanie projektu w zakresie kwalifikowalności 
projektu na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez 
Komitet Monitorujący.16 

IZ zgodnie z terminami 
określonymi w systemie 

oceny projektów 

6. Przygotowanie listy projektów ocenionych na etapie 
oceny formalno-merytorycznej  

IZ zgodnie z terminami 
określonymi w systemie 

oceny projektów 
7. Zatwierdzenie listy projektów ocenionych na etapie 

oceny formalno-merytorycznej  
IZ zgodnie z terminami 

określonymi w systemie 
oceny projektów 

8. Przygotowanie i przesłanie do wnioskodawców 
informacji o negatywnej ocenie wniosków o 
dofinansowanie projektu wraz z pouczeniem o 
możliwości wniesienia protestu 

IZ zgodnie z terminami 
określonymi w systemie 

oceny projektów 

9. Publikacja listy projektów zakwalifikowanych do etapu 
negocjacji oraz projektów, które spełniły kryteria wyboru 
projektów i nie wymagają skierowania do negocjacji 
oraz mieszczą się w alokacji wskazanej w regulaminie 
konkursu 

IP+IZ 1 dzień kalendarzowy 

II ETAP OCENY - NEGOCJACJE 
10. Ocena wniosku o dofinansowanie projektu w oparciu o 

kryterium negocjacyjne 
IZ zgodnie z terminami 

określonymi w systemie 
oceny projektów 

11. Przygotowanie listy projektów ocenionych na etapie 
negocjacji wraz z projektami, które spełniły kryteria 
wyboru projektów i nie wymagają skierowania do 
negocjacji oraz mieszczą się w alokacji wskazanej w 
regulaminie konkursu 

IZ zgodnie z terminami 
określonymi w systemie 

oceny projektów 

12. Przygotowanie i przesłanie do wnioskodawców 
informacji o negatywnej ocenie wniosków o 
dofinansowanie projektu wraz z pouczeniem o 
możliwości wniesienia protestu  

IZ zgodnie z terminami 
określonymi w systemie 

oceny projektów 

13. Publikacja listy projektów zakwalifikowanych do oceny 
strategicznej  

IP+IZ 1 dzień kalendarzowy 

14. Rozpatrywanie protestów  IZ Zgodnie z terminami 
określonymi w ustawie 

wdrożeniowej 
II ETAP OCENY – OCENA STRATEGICZNA 

15. Ocena strategiczna punktowa wniosków  
o dofinansowanie projektu (ocena m.in. stopnia 
zgodności ze strategią) na podstawie kryteriów 
zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący 

IP zgodnie z terminami 
określonymi w systemie 

oceny projektów 

16. Przygotowanie listy ocenionych projektów, o której 
mowa w art. 45 ust. 6 ustawy wdrożeniowej  

IP 1 dzień kalendarzowy 

ROZSTRZYGNIĘCIE NABORU 
17. Zatwierdzenie  listy ocenionych projektów, o której 

mowa w art. 45 ust. 6 i przekazanie jej do IZ 
IP do 6 dni kalendarzowych 

18. Zatwierdzenie  w drodze uchwały listy ocenionych IZ – Zarząd zgodnie z terminami 
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 W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wydłużenia terminu za zgodą IZ. 
15

 Ocena formalno-merytoryczna  dokonywana jest w oparciu o kryteria uzgodnione z IP, których spełnienie oznacza uzyskanie 

wartości logicznej „TAK” (Ocena „TAK-NIE”) lub w oparciu o kryteria punktowe. 
16

 W przypadku posiedzenia podkomisji IZ, w posiedzeniu tym ma prawo wziąć udział Sekretarz KOP. 



projektów, o której mowa w art. 44 ust. 4 decyzja o 
przyznaniu dofinansowania oraz jej publikacja 

Województwa określonymi w systemie 
oceny projektów 

19. Przygotowanie i przesłanie do wnioskodawców 
informacji o negatywnej ocenie wniosków o 
dofinansowanie projektu wraz z pouczeniem o 
możliwości wniesienia protestu 

IP  
 
 

do 7 dni kalendarzowych 
 

20. Przygotowanie i przesłanie do wnioskodawców 
informacji o wybraniu projektu do dofinansowania 

IP  

21. Publikacja listy projektów wybranych do dofinansowania 
oraz projektów, które spełniły kryteria wyboru 
projektów, ale z uwagi na wyczerpanie alokacji  
w konkursie nie uzyskały dofinansowania 

IP+IZ 1 dzień kalendarzowy 

22. Weryfikacja wyników dokonanej oceny (autokontrola) IP  Zgodnie z terminami 
określonymi w ustawie 

wdrożeniowej  
23. Rozpatrywanie protestów IZ zgodnie z terminami 

określonymi w ustawie 
wdrożeniowej 

 



 
Szczegółowy opis zadań, o których mowa w §5 ust. 1 pkt 9 Porozumienia: 
 
Lp.  Zadania w procedurze pozakonkursowej Podmiot 

odpowiedzialny 
Przewidywany czas 

trwania 
1. Wezwanie do złożenia wniosków o dofinansowanie 

projektu 
IZ termin wskazany przez IZ 

w wezwaniu do złożenia 
wniosku o dofinansowanie 

projektu 
2. Złożenie przez wnioskodawców wniosków  

o dofinansowanie projektu do IZ 
IZ termin wskazany przez IZ 

w wezwaniu do złożenia 
wniosku o dofinansowanie 

projektu 
3. Weryfikacja warunków formalnych i oczywistych omyłek IZ zgodnie z terminami 

określonymi w systemie 
oceny projektów 

I ETAP OCENY – OCENA FORMALNO-MERYTORYCZNA 
3. Ocena formalno-merytoryczna17 wniosków o 

dofinansowanie projektu w zakresie kwalifikowalności 
projektu na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez 
Komitet Monitorujący 

IZ zgodnie z terminami 
określonymi w systemie 

oceny projektów 

4. Przygotowanie i zatwierdzenie listy projektów 
zakwalifikowanych do oceny strategicznej, a następnie 
przekazanie jej do IP 

IZ zgodnie z terminami 
określonymi w systemie 

oceny projektów 
5. Przygotowanie i przesłanie do wnioskodawców informacji 

o negatywnej ocenie wniosków o dofinansowanie 
projektu 

IZ zgodnie z terminami 
określonymi w systemie 

oceny projektów 
6. Przygotowanie i przekazanie do IP informacji o wynikach 

oceny wniosków o dofinansowanie projektu wraz z 
dokumentacją projektową 

IZ zgodnie z terminami 
określonymi w systemie 

oceny projektów 
II ETAP OCENY – OCENA STRATEGICZNA 

7. Ocena strategiczna wniosków o dofinansowanie projektu 
(ocena m.in. stopnia zgodności ze strategią) na 
podstawie kryteriów zatwierdzonych przez Komitet 
Monitorujący 

IP zgodnie z terminami 
określonymi w systemie 

oceny projektów 

8. Przygotowanie i zatwierdzenie załącznika do projektu 
uchwały Zarządu WK-P w sprawie rozstrzygnięcia trybu 
pozakonkursowego. 

IP do 6 dni kalendarzowych   

PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA W TRYBIE POZAKONKURSOWYM 
9. Decyzja o przyznaniu dofinansowania w trybie 

pozakonkursowym  
IZ- Zarząd 

Województwa 
zgodnie z terminami 

określonymi w systemie 
oceny projektów 

10. Przygotowanie i przesłanie do wnioskodawców informacji 
o negatywnej ocenie wniosków o dofinansowanie 
projektu 

IP do 7 dni kalendarzowych 

11. Przygotowanie i przesłanie do wnioskodawców informacji 
o pozytywnej ocenie wniosków o dofinansowanie 
projektu 

IP do 7 dni kalendarzowych 

12. Publikacja informacji o projekcie wybranym do 
dofinansowania  

IP+IZ 1 dzień kalendarzowy 
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 Ocena formalno-merytoryczna dokonywana jest w oparciu o kryteria uzgodnione z IP, których spełnienie oznacza uzyskanie 

wartości logicznej „TAK” (Ocena „TAK-NIE”). 



1 
 

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO POROZUMIENIA NR RR-VII-T.041.13.2015 W SPRAWIE POWIERZENIA ZADAŃ INSTYTUCJI 
POŚREDNICZĄCEJ W RAMACH INSTRUMENTU ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE REGIONALNEGO 
PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA  
2014-2020 Z DNIA 29.06.2015 R. 
 
UWAGA: Obniżone/podwyższone cele pośrednie lub końcowe, określone dla poszczególnych wskaźników w Załączniku 

nr 2, znajdą zastosowanie pod warunkiem zatwierdzenia przez Komisję Europejską zmian wprowadzonych do 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Oś priorytetowa 
KEW, wskaźnik 

postępu 
finansowego, 

produktu i 
rezultatu 

Jednost
ka 

pomiar
u (jeśli 
dotyczy

) 

Cel pośredni na 2018 r. Wartość docelowa (2023) 

udział  
ZIT w 
RPO 

(w podziale na 
Fundusze i 
kategorie 
regionów) RPO ZIT RPO ZIT 

1 

OP 3 
Efektywność 
energetyczna i 
gospodarka 
niskoemisyjna 
w regionie 
(EFRR, region 
słabiej 
rozwinięty) 

Liczba 

zmodernizowanych 

energetycznie 

budynków 

sztuki 71 40 358 123 0,34357  

2 

OP 3 
Efektywność 
energetyczna i 
gospodarka 
niskoemisyjna 
w regionie 
(EFRR, region 
słabiej 
rozwinięty) 

Całkowita długość 

nowych lub 

zmodernizowanych 

linii tramwajowych i 

linii metra  

km 1,46 1,46* 7,32 2,8182* 0,38500  

3 

OP 3 
Efektywność 
energetyczna i 
gospodarka 
niskoemisyjna 
w regionie 
(EFRR, region 
słabiej 
rozwinięty) 

Całkowita kwota 

certyfikowanych 

wydatków 

kwalifikowalnych 

euro 67 904 719 21 376 543 339 523 599 106 882 714 0,31480 

  

4 

OP 4 Region 
przyjazny 
środowisku 
(EFRR, region 
słabiej 
rozwinięty) 

Liczba zabytków 

nieruchomych 

objętych wsparciem 

sztuki 22 4 111 21 0,18919  

5 

OP 4 Region 
przyjazny 
środowisku 
(EFRR, region 
słabiej 
rozwinięty) 

Liczba dodatkowych 

osób korzystających 

z ulepszonego 

oczyszczania 

ścieków (CI19) 

RLM 15 575 3 888 155 752 16 600 0,10658 

6 

OP 4 Region 
przyjazny 
środowisku 
(EFRR, region 
słabiej 
rozwinięty) 

Całkowita kwota 

certyfikowanych 

wydatków 

kwalifikowalnych 

euro 21 739 655 3 201 976 127 880 328 18 835 154 0,14729 

7 

OP 6 Solidarne 
społeczeństwo i 
konkurencyjne 
kadry (EFRR, 
region słabiej 
rozwinięty) 

Liczba obiektów 

wspartych 

infrastruktury 

jednostek 

organizacyjnych 

systemu oświaty 

sztuki 23 7 113 32 0,28319 



2 
 

8 

OP 6 Solidarne 
społeczeństwo i 
konkurencyjne 
kadry (EFRR, 
region słabiej 
rozwinięty) 

Całkowita kwota 

certyfikowanych 

wydatków 

kwalifikowalnych 

euro 51 633 738 7 708 049 322 710 863 42 822 493 0,13270  

9 

OP 8 Aktywni na 
rynku pracy 
(EFS, region 
słabiej 
rozwinięty) 

Liczba utworzonych 

miejsc opieki nad 

dziećmi w wieku do 

lat 3 

sztuki 803 45 4013 225 0,05607  

10 

OP 8 Aktywni na 
rynku pracy 
(EFS, region 
słabiej 
rozwinięty) 

Całkowita kwota 

certyfikowanych 

wydatków 

kwalifikowalnych 

euro 51 672 357 395 294 215 301 484 1 647 059 0,00765  

11 

OP 9 Solidarne 
społeczeństwo 
(EFS, region 
słabiej 
rozwinięty) 

Liczba osób 

zagrożonych 

ubóstwem lub 

wykluczeniem 

społecznym 

objętych wsparciem 

w programie 

osoba 2 510*** 291** 12 542*** 1 457** 0,11617  

12 

OP 9 Solidarne 
społeczeństwo 
(EFS, region 
słabiej 
rozwinięty) 

Liczba osób 

zagrożonych 

ubóstwem lub 

wykluczeniem 

społecznym 

objętych usługami 

społecznymi 

świadczonymi w 

interesie ogólnym w 

programie 

osoba 6 463 353 18 465 1 006 0,05448  

13 

OP 9 Solidarne 
społeczeństwo 
(EFS, region 
słabiej 
rozwinięty) 

Całkowita kwota 

certyfikowanych 

wydatków 

kwalifikowalnych 

euro 20 203 692 1 300 092 144 312 086 9 286 368 0,06435  

14 

OP 10 
Innowacyjna 
edukacja  (EFS, 
region słabiej 
rozwinięty) 

Liczba miejsc 

wychowania 

przedszkolnego 

dofinansowanych w 

programie 

sztuki 957 163 3 357 571 0,17009  

15 

OP 10 
Innowacyjna 
edukacja  (EFS, 
region słabiej 
rozwinięty) 

Liczba uczniów 

objętych wsparciem 

w zakresie 

rozwijania 

kompetencji 

kluczowych lub 

umiejętności 

uniwersalnych 

niezbędnych na 

rynku pracy w 

programie 

osoba 20 679 3 515 54 418 9 251 0,17000  

16 

OP 10 
Innowacyjna 
edukacja  (EFS, 
region słabiej 
rozwinięty) 

Liczba uczniów 

szkół i placówek 

kształcenia 

zawodowego 

uczestniczących w 

stażach i praktykach 

u pracodawcy 

osoba 4 599 430 12 103 1 130 0,09337  



3 
 

17 

OP 10 
Innowacyjna 
edukacja  (EFS, 
region słabiej 
rozwinięty) 

Całkowita kwota 

certyfikowanych 

wydatków 

kwalifikowalnych 

euro 21 281 149 2 311 583 154 211 223 16 750 602 0,10862  

Razem 
    234 435 310 36 293 537 1 303 939 583 196 224 390   

 

   
* Projekt/y z zakresu nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych będą miały charakter uzupełniający do 

projektu/ów z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 
 

** wartość wskaźnika liczona jest proporcjonalnie do udziału alokacji na Poddziałanie 9.1.1 dla ZIT w stosunku do kwoty 
alokacji na PI 9i 
*** wartość wskaźnika liczona jest łącznie dla PI 9i oraz 9iv 

 
WAŻNE:  Cel pośredni lub końcowy, określony dla poszczególnych wskaźników w Załączniku nr 2, uważa się za 

zrealizowany jeżeli dany wskaźnik osiągnął co najmniej 85% wartości celu pośredniego do końca 2018 r. lub co 

najmniej 85% wartości celu końcowego do końca 2023 r. 
 

 
 
 

  Certyfikacja w latach wg zasady n+3 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 RAZEM 

RPO 81 353 985 181 362 000 192 449 178 202 368 740 214 545 394 226 691 164 804 769 827 1 903 540 287 

ZIT 7 172 001 15 845 120 16 845 864 17 679 818 18 847 353 19 848 097 70 552 480 166 790 732 

udział alokacji ZIT w RPO 

      
0,087621 

         
 


