
 

 

 

 
Załącznik nr 4 
do Regulaminu naboru nr RPMP.08.01.00-IP.02-12-006/18 

 
Załącznik do Uchwały Nr 65/17  

Komitetu Monitorującego RPO WM  
na lata 2014-2020 

z dnia 18 grudnia 2017 r. 

 
nr i nazwa osi priorytetowej 8 RYNEK PRACY 

nr i nazwa działania 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy (Priorytet inwestycyjny 8i) 

nr i nazwa poddziałania  - 

typ projektu A. instrumenty i usługi wymienione w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy finansowane ze 

środków Funduszu Pracy z wyłączeniem robót publicznych 

 

nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

ocena formalna 

Kwalifikowalność 

wnioskodawcy 

i partnerów  

(jeśli dotyczy) 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy: 

1. Wnioskodawca znajduje się w katalogu typów Beneficjentów w SzOOP dla danego działania / 

poddziałania / typu projektu, 

2. Wnioskodawca i partnerzy (jeśli dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o 

dofinansowanie, tj. w odniesieniu do wnioskodawcy i partnerów nie  zachodzą przesłanki 

określone w:  

a) art. 207 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2016 r., 

poz. 1870 z późn. zm.),  

b) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r., poz. 769), 

c) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dn. 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów 

zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (j.t. Dz.U.z 2016 r. poz. 1541). 

KOP  tak / nie  

 

- indywidualne 



 

Ocena pkt 2 odbywa się w oparciu o oświadczenia przedstawione przez Wnioskodawcę.   

Kwalifikowalność 

projektu 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy: 

1. projekt wpisuje się w typy projektów wskazane dla danego działania / poddziałania, zgodnie z 

SzOOP i regulaminem naboru, 

2. Wnioskodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, 

delegaturę oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną podmiotu) na terenie 

województwa małopolskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego 

projektu oraz zapewnia uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu, 

3. projekt jest zgodny z przepisami art. 65 ust. 6 i art. 125 ust. 3 lit. e) i f) Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dn. 17 grudnia 2013 r. tj. Wnioskodawca 

złożył oświadczenie, że: 

 projekt nie został zakończony w rozumieniu art. 65 ust. 6,  

 nie rozpoczął realizacji projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie albo że 

realizując projekt przed dniem złożenia wniosku, przestrzegał obowiązujących przepisów 

prawa dotyczących danej operacji (art. 125 ust. 3 lit. e), 

 projekt nie obejmuje przedsięwzięć będących częścią operacji, które zostały objęte lub 

powinny były zostać objęte procedurą odzyskiwania zgodnie z art. 71 (trwałość operacji) w 

następstwie przeniesienia działalności produkcyjnej poza obszar objęty programem, 

4. projekt (lub jego część) nie otrzymał dofinansowania z innych środków, 

5. okres realizacji projektu jest zgodny z wymaganiami określonymi w regulaminie naboru, 

6. grupa docelowa jest zgodna z zapisami SzOOP RPO WM oraz wytycznymi ministra właściwego 

ds. rozwoju regionalnego w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020 oraz regulaminem naboru. 

Ocena pkt 2, 3 i 4 odbywa się w oparciu o oświadczenia przedstawione przez Wnioskodawcę.   

KOP  tak / nie  

w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak 

również do  

uzupełnienia lub 

poprawy projektu  

 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

- indywidualne 

Efektywność 

zatrudnieniowa w 

projekcie  

W ramach kryterium ocenie podlega czy projekt zakłada minimalny poziom efektywności 

zatrudnieniowej dla:  

a) osób w wieku 50 lat i więcej,  osób o niskich kwalifikacjach, osób długotrwale bezrobotnych, osób z 

niepełnosprawnościami, kobiet – na poziomie co najmniej 42%, 

b) na warunkach określonych w SZOOP bezrobotnych mężczyzn, którzy nie zostali zakwalifikowani do 

żadnej z w/w grup – na poziomie co najmniej – 52%. 

KOP  tak / nie  

w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

- indywidualne 



 

 

 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak 

również do  

uzupełnienia lub 

poprawy projektu  

 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

Minimalny wskaźnik 

rezultatu 

bezpośredniego 

dotyczącego 

zatrudnienia (WLWK) 

W ramach kryterium ocenie podlega czy projekt zakłada minimalny poziom wskaźnika rezultatu 

bezpośredniego „Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek po 

opuszczeniu programu” - na poziomie co najmniej 45%. 

KOP  tak / nie  

w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak 

również do  

uzupełnienia lub 

poprawy projektu  

 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

- indywidualne 

Minimalny wskaźnik 

rezultatu 

bezpośredniego 

dotyczącego uzyskania 

kwalifikacji (WLWK) 

W ramach kryterium ocenie podlega czy projekt zakłada minimalny poziom wskaźnika rezultatu 

bezpośredniego „Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu” – na poziomie co 

najmniej 31%. 

Spełnienie kryterium jest badane w odniesieniu do grupy docelowej objętej w projekcie wsparciem o 

charakterze szkoleniowym (z wyłączeniem szkoleń przygotowujących do założenia i prowadzenia 

działalności gospodarczej) określonej we wniosku o dofinansowanie.  

KOP  tak / nie  

w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak 

również do  

uzupełnienia lub 

- indywidualne 



 

poprawy projektu  

 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

Projekt skierowany do 

osób z niepełnosprawno 

ściami 

W ramach kryterium ocenie podlega czy projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami w 

proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja zarejestrowanych bezrobotnych niepełnosprawnych w 

wieku 30 lat i więcej zakwalifikowanych do I lub II profilu pomocy w stosunku do ogółu 

zarejestrowanych bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej zakwalifikowanych do I lub II profilu pomocy 

(wg stanu na koniec listopada 2017).  

Spełnienie kryterium jest badane w odniesieniu do pierwotnej wielkości grupy docelowej określonej we 

wniosku o dofinansowanie przyjętym do realizacji w oparciu o kwoty Funduszu Pracy przyznane 

limitem ostatecznym. 

KOP tak / nie  

w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak 

również do  

uzupełnienia lub 

poprawy projektu  

 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

- indywidualne 

Projekt skierowany do 

osób w wieku 50 lat i 

więcej 

W ramach kryterium ocenie podlega czy projekt skierowany jest do osób w wieku 50 lat i więcej w 

proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja zarejestrowanych bezrobotnych w wieku 50 lat i więcej 

zakwalifikowanych do I lub II profilu pomocy w stosunku do ogółu zarejestrowanych bezrobotnych w 

wieku 30 lat i więcej zakwalifikowanych do I lub II profilu pomocy (wg stanu na koniec listopada 2017). 

Spełnienie kryterium jest badane w odniesieniu do pierwotnej wielkości grupy docelowej określonej we 

wniosku o dofinansowanie przyjętym do realizacji w oparciu o kwoty Funduszu Pracy przyznane 

limitem ostatecznym. 

KOP tak / nie  

w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak 

również do  

uzupełnienia lub 

poprawy projektu  

 

niespełnienie 

- indywidualne 



 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

Projekt skierowany do 

osób długotrwale 

bezrobotnych 

W ramach kryterium ocenie podlega czy projekt skierowany jest do osób długotrwale bezrobotnych w 

proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja zarejestrowanych długotrwale bezrobotnych (tj. 

bezrobotnych nieprzerwanie przez okres ponad 12 m-cy) w wieku 30 lat i więcej zakwalifikowanych do 

I lub II profilu pomocy w stosunku do ogółu zarejestrowanych bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej 

zakwalifikowanych do I lub II profilu pomocy (wg stanu na koniec listopada 2017). 

Spełnienie kryterium jest badane w odniesieniu do pierwotnej wielkości grupy docelowej określonej we 

wniosku o dofinansowanie przyjętym do realizacji w oparciu o kwoty Funduszu Pracy przyznane 

limitem ostatecznym. 

KOP tak / nie  

w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak 

również do  

uzupełnienia lub 

poprawy projektu  

 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

- indywidualne 

Efektywność kosztowa 

w projekcie 

W ramach kryterium ocenie podlega czy średni koszt przypadający na 1 uczestnika projektu wynosi 

maksymalnie 13 000 zł. 

Limit, o którym mowa powyżej, może być przekroczony, o ile spełnione są łącznie następujące 

warunki: 

1) Wnioskodawca zaplanował we wniosku o dofinansowanie uczestnictwo osób z 

niepełnosprawnościami 

2) We wniosku o dofinansowanie przedstawiono wyczerpujące uzasadnienie dla konieczności 

poniesienia określonych wydatków powyżej ww. limitu, w szczególności co do ich wysokości i 

celowości. 

Limit określony w kryterium może być przekroczony na etapie realizacji projektu w przypadku 

konieczności zastosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień zgodnie wytycznymi ministra 

właściwego ds. rozwoju regionalnego tj. Wytycznymi 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. 

 

KOP tak / nie  

w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak 

również do  

uzupełnienia lub 

poprawy projektu  

 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

- indywidualne 



 

ocena merytoryczna 

Specyficzne warunki 

wstępne 

W ramach kryterium ocenie podlega: 

1. czy projekt jest zgodny ze specyficznymi warunkami dotyczącymi danego działania / poddziałania 

/  typu projektu określonymi w pkt 5 SzOOP,  

2. poprawność merytoryczna wypełnienia wniosku o dofinansowanie pod kątem zgodności z 

warunkami określonymi w regulaminie naboru na podstawie w szczególności wytycznych ministra 

właściwego ds. rozwoju regionalnego, tj. Wytycznych w zakresie realizacji projektów 

finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych 

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 oraz 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. 

KOP tak/nie 

w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak 

również do  

uzupełnienia lub 

poprawy projektu  

 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

- indywidualne 

Adekwatność celu 

głównego projektu  

i poprawność przyjętych 

wskaźników 

W ramach kryterium ocenie podlega: 

1. adekwatność celu głównego projektu, w tym: 

• poprawność sformułowania celu głównego projektu, 

• adekwatność celu głównego projektu do osiągnięcia celu szczegółowego / celów 

szczegółowych danego działania / poddziałania zgodnie z SzOOP, 

• adekwatność celu głównego projektu do zdiagnozowanych problemów grupy docelowej w 

ramach projektu. 

2. poprawność przyjętych wskaźników, w tym: 

• poprawność doboru wskaźników realizacji celu głównego, 

• adekwatność wartości wskaźników produktu i rezultatu do zaplanowanych w projekcie działań, 

• poprawność opisu sposobu pomiaru wskaźników produktu i rezultatu. 

KOP  tak / nie 

w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak 

również do  

uzupełnienia lub 

poprawy projektu  

 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

- indywidualne 

Adekwatność doboru 

grupy docelowej 

W ramach kryterium ocenie podlega: 

1. adekwatność doboru grupy docelowej, w tym: 

• adekwatność doboru grupy docelowej w kontekście celu głównego projektu, 

KOP  tak / nie 

 

w celu 

- indywidualne 



 

• poprawność, kompletność i spójność charakterystyki istotnych cech oraz opisu sytuacji 

problemowej grupy docelowej projektu (w kontekście potrzeb, oczekiwań i barier uczestników 

projektu) 

2. opis sposobu rekrutacji, w tym: 

• poprawność opisu sposobu rekrutacji uczestników projektu, w tym opis zapewnienia 

dostępności rekrutacji dla osób z niepełnosprawnościami, 

• adekwatność przedstawionego planu rekrutacji do uczestników i charakteru projektu 

(uwzględniającego zapewnienie dostępności rekrutacji dla osób z niepełnosprawnościami), 

zawierającego procedury rekrutacyjne (w tym katalog przejrzystych kryteriów rekrutacji, 

techniki i metody rekrutacji), a także wykazanie, że plan rekrutacji bazuje na wiarygodnych 

źródłach danych dotyczących skali zainteresowania planowanym wsparciem. 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak 

również do  

uzupełnienia lub 

poprawy projektu  

 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

Adekwatność opisu  

i doboru zadań 

W ramach kryterium ocenie podlega: 

• poprawność opisu zakresu merytorycznego zadań, z uwzględnieniem rodzaju i charakteru 

wsparcia, liczby uczestników projektu, 

• adekwatność doboru poszczególnych zadań w kontekście osiągnięcia celu głównego projektu, 

zdiagnozowanych problemów i potrzeb grupy docelowej, 

• spójność i logiczność zadań w kontekście celu głównego projektu, zdiagnozowanych 

problemów i potrzeb grupy docelowej, 

• wskazanie podmiotu realizującego działania w ramach zadania,  

• racjonalność harmonogramu realizacji projektu, w tym wskazanie terminów rozpoczęcia i 

zakończenia działań, kolejność realizowanych zadań. 

KOP  tak / nie 

 

w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak 

również do  

uzupełnienia lub 

poprawy projektu  

 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu  

- indywidualne 



 

Wpływ na polityki 

horyzontalne  

Ocenie w ramach kryterium podlega zgodność projektu z zasadami horyzontalnymi, w tym wpływ na 

realizację: 

1. zasady równości szans kobiet i mężczyzn na podstawie standardu minimum określonego w 

wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, tj. 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,  

2. zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, 

3. zasady zrównoważonego rozwoju. 

 

Kryterium zostanie uznane za spełnione w przypadku gdy w zakresie zasady równości szans 

kobiet i mężczyzn standard minimum jest spełniony, projekt realizuje zasadę równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz charakteryzuje 

się neutralnym lub pozytywnym wpływem na realizację zasady zrównoważonego rozwoju.  

Stwierdzenie negatywnego wpływu projektu na realizację którejkolwiek z zasad skutkuje 

niespełnieniem kryterium. 

KOP  tak / nie 

 

w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak 

również do  

uzupełnienia lub 

poprawy projektu  

 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu  

- indywidualne 

Poprawność montażu 

finansowego projektu 

W ramach kryterium ocenie podlega zgodność z limitami oraz zasadami określonymi w wytycznych 

ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020, SzOOP RPO WM i regulaminie naboru, w tym w 

szczególności w zakresie: 

a) poprawności określenia źródeł finansowania projektu, w tym maksymalnego procentu 

poziomu wsparcia UE wydatków kwalifikowanych oraz poziomu wkładu własnego, 

b) wartości całkowitej projektu (o ile dotyczy), 

c) zakupionych środków trwałych, 

d) kosztów pośrednich, 

e) prawidłowości stosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków (o ile dotyczy), 

f) wydatków ponoszonych poza obszarem UE (o ile dotyczy). 

KOP  tak / nie  

w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak 

również do  

uzupełnienia lub 

poprawy projektu  

 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

- indywidualne  

Kwalifikowalność i 

efektywność wydatków 

W ramach kryterium ocenie podlega: 

1. kwalifikowalność, w tym niezbędność i racjonalność wydatków zgodnie z wytycznymi ministra 

właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

KOP  tak / nie 

 

w celu 

potwierdzenia 

- indywidualne 



 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020, wytycznymi ministra właściwego ds. rozwoju 

regionalnego (jeśli dotyczy) oraz regulaminem naboru, 

2. efektywność zaplanowanych wydatków w kontekście celu głównego oraz zadań podejmowanych 

w projekcie, 

3. prawidłowość sporządzenia tabel finansowych. 

 

 

spełnienia 

kryterium 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak 

również do  

uzupełnienia lub 

poprawy projektu  

 

 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu  

Zgodność z zasadami 

pomocy publicznej / 

pomocy de minimis 

Weryfikacja projektu w ramach kryterium uwzględnia ocenę pod kątem występowania pomocy 

publicznej / pomocy de minimis na gruncie obowiązujących rozporządzeń. W ramach kryterium ocenie 

podlega: 

1. prawidłowość odpowiedzi na pytanie, czy projekt podlega zasadom pomocy publicznej w 

kontekście form wsparcia, wydatków i grup docelowych,  

2. możliwość udzielenia pomocy de minimis / pomocy publicznej mając na względzie reguły ogólne 

jej przyznawania oraz warunki jej dopuszczalności w danym typie projektu.  

KOP  tak / nie  

w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak 

również do  

uzupełnienia lub 

poprawy projektu  

 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

- indywidualne  

Kompleksowość 

projektu oraz 

udzielanego wsparcia 

W ramach kryterium ocenie podlega czy: 

1. Projekt zakłada, że wsparcie udzielane każdemu uczestnikowi znajduje odzwierciedlenie  

w opracowanym uprzednio Indywidualnym Planie Działania (IPD) oraz ma charakter 

kompleksowy. 

KOP  tak / nie  

w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

dopuszczalne 

- indywidualne  



 

Kompleksowość projektu oznacza, że każdemu bezrobotnemu powinny być udzielone co najmniej 3 

formy wsparcia  (instrumenty i usługi określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) wynikające z IPD, w tym obligatoryjnie co najmniej poradnictwo 

zawodowe lub pośrednictwo pracy. Kompleksowość projektu oznacza także, że każdy projekt ujmuje 

potencjalnie wszystkie adekwatne formy wsparcia o których mowa w typie projektu. 

Wymóg udzielenia minimum 3 form wsparcia uczestnikowi nie ma zastosowania w przypadku 

wcześniejszego podjęcia przez niego zatrudnienia. 

2. Projekt zakłada, że uczestnicy, którzy zgodnie z IPD starają się o przyznanie środków na podjęcie 

działalności gospodarczej mają możliwość uzyskania wsparcia prawnego, konsultacyjnego  

i doradztwa w tym zakresie zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami. 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak 

również do  

uzupełnienia lub 

poprawy projektu  

 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

 

 


