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Wstęp 

W systemie kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WM 2014-2020 zastosowane zostało 

podejście bazujące na wyodrębnieniu tzw. kryteriów horyzontalnych – stosowanych co do zasady 

jako wspólne, przy uwzględnieniu podziału na trzy główne grupy, tj. 

 grupa A. kryteria wspólne dla projektów (głównie) infrastrukturalnych w ramach EFRR,  

 grupa B. kryteria wspólne dla projektów (głównie) przedsiębiorstw w ramach EFRR,  

 grupa C. kryteria wspólne dla projektów w ramach EFS. 

Kryteria horyzontalne w podziale na główne grupy kryteriów1 

Grupa A. kryteria wspólne dla projektów (głównie) infrastrukturalnych w ramach EFRR 

ocena formalna 
ocena merytoryczna 

– ocena finansowa 
ocena merytoryczna – właściwa ocena merytoryczna 

 Kwalifikowalność 

wnioskodawcy i partnerów 

(jeśli dotyczy) 

 Rzetelność wnioskodawcy 

 Kwalifikowalność projektu 

 Specyficzne warunki wstępne 

(jeśli dotyczy) 

 Poprawność przyjętych 

wskaźników 

 Pomoc publiczna 

 Kwalifikowalność wydatków 

Kryteria obligatoryjne, oceniane 

zerojedynkowo 

 Wykonalność i 

trwałość 

finansowa 

projektu 

Kryterium 

obligatoryjne, 

oceniane 

zerojedynkowo 

 Koncepcja realizacji projektu 

 Trwałość projektu 

 Wpływ na zasadę równości szans kobiet i mężczyzn 

 Wpływ na zasadę równości szans i niedyskryminacji, 

w tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami 

 Wpływ na zrównoważony rozwój oraz ochronę i 

poprawę jakości środowiska naturalnego 

 Stan przygotowania projektu do realizacji 

 Wpływ projektu na rozwój gospodarczo-społeczny 

Kryteria, w zależności od specyfiki obszaru, w którym 

mają zastosowane, oceniane są punktowo lub 

zerojedynkowo; indywidualnie lub porównawczo 

 

  

                                                           
 

1 Z uwzględnieniem modyfikacji wynikających z przeglądu kryteriów wspólnych, mających odzwierciedlenie w 
kryteriach wyboru projektów dla działań / poddziałań / typów projektów RPO WM zatwierdzanych począwszy od XI 
posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WM (20-21 października 2016 r.). Nie dotyczy kryteriów wyboru 
projektów dla następujących działań / poddziałań: 1.2.1, 3.4.1, 3.4.2, 4.3.4, 8.3.2, 11.3, 13.1 – z uwagi na specyfikę 
przedmiotu tych działań / poddziałań (projekty badawczo-rozwojowe, instrumenty finansowe, pomoc techniczna). 
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Grupa B. kryteria wspólne dla projektów (głównie) przedsiębiorstw w ramach EFRR  

ocena formalna ocena merytoryczna 

 Kwalifikowalność wnioskodawcy i partnerów 

(jeśli dotyczy) 

 Rzetelność wnioskodawcy 

 Kwalifikowalność projektu 

 Specyficzne warunki wstępne (jeśli dotyczy) 

 Poprawność przyjętych wskaźników 

 Pomoc publiczna 

 Kwalifikowalność wydatków 

Kryteria obligatoryjne, oceniane 

zerojedynkowo 

 Koncepcja realizacji projektu 

 Trwałość projektu 

 Wykonalność finansowa projektu 

 Wpływ na zasadę równości szans kobiet i mężczyzn 

 Wpływ na zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 

 Wpływ na zrównoważony rozwój oraz ochronę i poprawę 

jakości środowiska naturalnego 

 Stan przygotowania projektu do realizacji 

Kryteria, w zależności od specyfiki obszaru, w którym mają 

zastosowane, oceniane są punktowo lub zerojedynkowo; 

indywidualnie lub porównawczo 

 

Grupa C. kryteria wspólne dla projektów w ramach EFS 

ocena formalna ocena merytoryczna 

 Kwalifikowalność wnioskodawcy i 

partnerów (jeśli dotyczy) 

 Rzetelność wnioskodawcy 

 Kwalifikowalność projektu 

Kryterium obligatoryjne, oceniane 

zerojedynkowo 

 Specyficzne warunki wstępne 

 Zgodność z zasadami pomocy publicznej / pomocy de minimis 

 Zakres i limit finansowania krzyżowego (cross-financing) oraz zakupu 

środków trwałych 

 Poprawność montażu finansowego projektu 

 Adekwatność celu głównego projektu i poprawność przyjętych 

wskaźników 

 Adekwatność doboru grupy docelowej 

 Adekwatność opisu i doboru zadań 

 Zdolność do efektywnej realizacji projektu 

 Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu 

 Sposób zarządzania projektem oraz zadania zlecone i rola partnerów 

(jeśli dotyczy) 

 Wpływ na polityki horyzontalne:  

1. zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla 

osób z niepełnosprawnościami  

2. zasada zrównoważonego rozwoju 

 Wpływ na politykę horyzontalną:  

zasada równości szans kobiet i mężczyzn 
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 Kwalifikowalność i efektywność wydatków 

Kryteria oceniane są punktowo lub zerojedynkowo, indywidualnie 

 

Kryteria horyzontalne uzupełniane są każdorazowo o kryteria specyficzne dla danego obszaru 

wsparcia. Kryteria wspólne mogą także podlegać modyfikacjom dostosowującym je do specyfiki 

danego działania, poddziałania lub typu projektu. 

W każdej z wskazanych powyżej głównych grup, stanowiących punkt odniesienia dla kryteriów 

horyzontalnych, mieszczą się również obszary, które ze względu na swoją specyfikę lub potrzebę 

zastosowania podejścia niestandardowego, w tym zastosowania uproszczonej ścieżki oceny, nie 

mogą bazować na wykorzystaniu przedstawionego powyżej podejścia wspólnego, tj. pakietu 

kryteriów horyzontalnych.  

W odniesieniu do kryteriów dla poszczególnych działań, poddziałań lub typów projektu – 

analizie podlega każdorazowo możliwość i celowość wprowadzenia kryterium służącego badaniu 

wpływu projektu na realizację wskaźnika lub wskaźników przyjętych dla ram wykonania w danej 

osi priorytetowej RPO WM. 



Zestawienie kryteriów wyboru projektów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 

oś priorytetowa działanie poddziałanie typ projektu 
maksymalna 

liczba 
punktów  

1.  

GOSPODARKA 
WIEDZY 

1.1 Infrastruktura 
badawcza sektora 
nauki 

- A. infrastruktura badawcza w jednostkach naukowych 36 

1.2 Badania i 
innowacje w 
przedsiębiorstwach 

1.2.1 Projekty 
badawczo-
rozwojowe 
przedsiębiorstw 

A. projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace 
rozwojowe 

76 

B. projekty celowe MŚP obejmujące prace B+R wraz z wdrożeniem 66 

1.2.2 Infrastruktura 
badawczo-
rozwojowa 
przedsiębiorstw 

A. projekty obejmujące utworzenie lub rozwój infrastruktury laboratoriów, 
działów badawczo-rozwojowych lub centrów badawczo-rozwojowych w 
przedsiębiorstwach 

45 

1.2.3 Bony na 
innowacje  

A. mały bon na innowacje 
B. duży bon na innowacje  

nd 

C. bon na usługę B+R wraz z wdrożeniem 10 

1.3 Małopolskie 
centra innowacji 

- 
A. infrastruktura instytucji otoczenia biznesu – ośrodków innowacji 56 

B. regionalny program rozwijania centrów transferu wiedzy  nd 

2.  

CYFROWA 
MAŁOPOLSKA 

2.1 E-administracja i 
otwarte zasoby  

2.1.1 Elektroniczna 
administracja 

A. e-usługi publiczne w administracji: usługi administracji dla biznesu (A2B) i 
obywateli (A2C)  
B. usługi wewnątrzadministracyjne (A2A) wspierające dla e-usług publicznych  
C. nowe rozwiązania IT w administracji  

79 
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oś priorytetowa działanie poddziałanie typ projektu 
maksymalna 

liczba 
punktów  

2.1.2 Cyfrowe 
zasoby regionalne 

A. cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego ze źródeł 
administracyjnych  
B. cyfrowe udostępnianie regionalnych zasobów kultury i dziedzictwa 
regionalnego oraz zasobów wspierających rozwój turystyki  

59 

2.1.3 E-usługi w 
edukacji 

A. małopolska chmura edukacyjna: rozwój systemów teleinformatycznych wraz z 
doposażeniem w sprzęt informatyczny (komponent uzupełniający i niezbędny 
dla e-usług publicznych) 

54 

2.1.4 E-usługi w 
informacji 
przestrzennej  

A. regionalny system cyfrowych rejestrów geodezyjnych 55 

2.1.5 E- usługi w 
ochronie zdrowia 

A. regionalny system informacji medycznej nd 

3.  

PRZEDSIĘBIORCZA 
MAŁOPOLSKA 

3.1 Strefy aktywności 
gospodarczej 

3.1.1 Strefy 
aktywności 
gospodarczej - ZIT 

A. tworzenie nowych lub rozbudowa istniejących SAG 50 

3.1.2 Strefy 
aktywności 
gospodarczej - SPR 

A. tworzenie nowych lub rozbudowa istniejących SAG 36 

3.2 Promocja postaw 
przedsiębiorczych 
oraz potencjał IOB - 

A. promocja postaw przedsiębiorczych 18 

 B. profesjonalizacja usług doradczych IOB 18 

3.3 
Umiędzynarodowienie 

A. promocja oferty gospodarczej regionu 
B. wsparcie małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne  

36 
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oś priorytetowa działanie poddziałanie typ projektu 
maksymalna 

liczba 
punktów  

małopolskiej 
gospodarki 3.3.1 Promocja 

gospodarcza 
Małopolski  

C. promocja innowacyjności 
D. wsparcie procesu inwestycyjnego w regionie 

E. promocja oferty gospodarczej regionu – przeciwdziałanie negatywnym 
skutkom epidemii COVID-19 

nd 

3.3.2 Aktywność 
międzynarodowa 
małopolskich MŚP  

A. opracowanie i wdrażanie strategii / planu działalności międzynarodowej 
przedsiębiorstwa 
B. wdrażanie strategii / planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa 

12 

3.4 Rozwój i 
konkurencyjność 
małopolskich MŚP 

3.4.1 Instrumenty 
finansowe dla MŚP 
– wczesna faza 
rozwoju 

A. instrumenty finansowe dla MŚP funkcjonujących na rynku nie dłużej niż 24 m-
ce 

nd 

3.4.2 Instrumenty 
finansowe dla MŚP 
– powyżej 24 m-cy 

A. instrumenty finansowe dla MŚP funkcjonujących na rynku dłużej niż 24 m-ce nd 

3.4.3 Dotacje dla 
MŚP – wczesna 
faza rozwoju 

A. wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez 
MŚP funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 24 m-ce 

42 

3.4.4 Dotacje dla 
MŚP  

A. wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez 
MŚP funkcjonujące na rynku dłużej niż 24 m-ce 

34 

B. inwestycje w MŚP produkujących urządzenia niezbędne do produkcji energii 
lub biokomponentów i biopaliw II i/lub III generacji 

24 

3.4.5 Bony na 
doradztwo 

A. bon na specjalistyczne doradztwo 33 
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oś priorytetowa działanie poddziałanie typ projektu 
maksymalna 

liczba 
punktów  

4.  

REGIONALNA 
POLITYKA 

ENERGETYCZNA 

4.1 Zwiększenie 
wykorzystania 
odnawialnych źródeł 
energii  

4.1.1 Rozwój 
infrastruktury 
produkcji energii ze 
źródeł 
odnawialnych 

A. wywarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych 
B. wywarzanie energii cieplnej ze źródeł odnawialnych 
C. wywarzanie energii w ramach wysokosprawnej kogeneracji ze źródeł 
odnawialnych 
D. projekty kompleksowe wykorzystujące OZE do wytwarzania energii cieplnej i 
elektrycznej 

72 

4.1.2 Rozwój 
infrastruktury 
dystrybucji energii 
ze źródeł 
odnawialnych 

A. budowa, rozbudowa i przebudowa sieci dystrybucyjnych wraz z niezbędnymi 
jej elementami 

36 

4.2 Eko-
przedsiębiorstwa 

- 
A. inwestycje w poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstwa 
B. inwestycje w wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych 
C. rozwój budownictwa energooszczędnego oraz pasywnego 

39 

4.3 Poprawa 
efektywności 
energetycznej w 
sektorze publicznym i 
mieszkaniowym 

4.3.1 Głęboka 
modernizacja 
energetyczna 
budynków 
użyteczności 
publicznej - ZIT 

A. głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej 48 

4.3.2 Głęboka 
modernizacja 
energetyczna 
budynków 
użyteczności 
publicznej - SPR 

A głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej 48 

A. głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej 51 
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oś priorytetowa działanie poddziałanie typ projektu 
maksymalna 

liczba 
punktów  

4.3.3 Głęboka 
modernizacja 
energetyczna 
budynków 
użyteczności 
publicznej – 
inwestycje 
regionalne 

B. rozwój budownictwa energooszczędnego oraz pasywnego  nd 

4.3.4 Głęboka 
modernizacja 
energetyczna 
budynków 
wielorodzinnych 
mieszkaniowych – 
instrument 
finansowy 

A. wsparcie instrumentów finansowych przeznaczonych dla spółdzielni i 
wspólnot mieszkaniowych 

nd 

4. 4 Redukcja emisji 
zanieczyszczeń do 
powietrza  

4.4.1 Obniżenie 
poziomu niskiej 
emisji - ZIT 

A. wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych 
(biomasa i paliwa gazowe) 

45 

4.4.2 Obniżenie 
poziomu niskiej 
emisji - SPR 

A. wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych 
(biomasa i paliwa gazowe) 
B. rozwój sieci ciepłowniczych 

48 

4.4.3 Obniżenie 
poziomu niskiej 
emisji (paliwa 
stałe) - SPR 

A. wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (paliwa 
stałe) 

48 
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oś priorytetowa działanie poddziałanie typ projektu 
maksymalna 

liczba 
punktów  

4.5 Niskoemisyjny 
transport miejski 

4.5.1 
Niskoemisyjny 
transport miejski - 
ZIT 

A. tabor na potrzeby transportu zbiorowego 
B. integracja różnych środków transportu oraz obsługa podróżnych 
C. ścieżki i infrastruktura rowerowa 
D. organizacja i zarządzanie ruchem 

47 

4.5.2 
Niskoemisyjny 
transport miejski - 
SPR 

A. tabor na potrzeby transportu zbiorowego 
B. integracja różnych środków transportu oraz obsługa podróżnych 
C. ścieżki i infrastruktura rowerowa 
D. organizacja i zarządzanie ruchem 

36 

 

4.5.2 
Niskoemisyjny 
transport miejski - 
SPR 

B. integracja różnych środków transportu oraz obsługa podróżnych nd 

4.5.3 Regionalny 
niskoemisyjny 
transport 
aglomeracyjny 

A. tabor kolejowy na potrzeby transportu aglomeracyjnego   nd 

5.  

OCHRONA 
ŚRODOWISKA 

5.1 Adaptacja do 
zmian klimatu 

5.1.1 
Przeciwdziałanie 
klęskom 
żywiołowym 

A. rozwój różnych form małej retencji, w tym budowa zbiorników małej retencji  
B. podejmowanie działań z zakresu renaturalizacji rzek, potoków i innych 
obszarów  
C. inwestycje zwiększające odporność na ekstremalne zjawiska pogodowe  
D. przeciwdziałanie ruchom masowym 

47 

5.1.2 Wsparcie 
służb ratunkowych 

A. zakup sprzętu i urządzeń 
B. tworzenie i rozwijanie systemów monitorowania i ostrzegania przed klęskami 
żywiołowymi 

42 
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oś priorytetowa działanie poddziałanie typ projektu 
maksymalna 

liczba 
punktów  

5.2 Rozwijanie 
systemu gospodarki 
odpadami 

5.2.1 Gospodarka 
odpadami - ZIT 

A. budowa, rozbudowa, przebudowa punktów selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych wraz z punktami napraw 
B. budowa, rozbudowa, przebudowa instalacji do odzysku, recyklingu i 
ponownego użycia oraz zakup nowego taboru samochodowego służącego do 
odbioru odpadów komunalnych  
C. przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu 

37 

5.2.2 Gospodarka 
odpadami - SPR 

A. budowa, rozbudowa, przebudowa punktów selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych wraz z punktami napraw 
B. budowa, rozbudowa, przebudowa instalacji do odzysku, recyklingu i 
ponownego użycia 
C. przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu 

38 

5.3 Ochrona zasobów 
wodnych  

5.3.1 Gospodarka 
wodno-
kanalizacyjna - ZIT 

A. budowa, rozbudowa, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej 
B. budowa, rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków, w tym odwadnianie 
osadów ściekowych 
C. budowa, rozbudowa, przebudowa systemów zaopatrzenia w wodę 

36 

5.3.2 Gospodarka 
wodno-
kanalizacyjna - SPR 

A. budowa, rozbudowa, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej 
B. budowa, rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków, w tym odwadnianie 
osadów ściekowych 
C. budowa, rozbudowa, przebudowa systemów zaopatrzenia w wodę 

42 

6.  

DZIEDZICTWO 
REGIONALNE 

6.1 Rozwój 
dziedzictwa 
kulturowego i 
naturalnego 

6.1.1 Ochrona i 
opieka nad 
zabytkami 

A. realizacja prac konserwatorskich, restauratorskich prac zabezpieczających 
przed zniszczeniem prowadzonych przy zabytkach nieruchomych 

83 

6.1.2 Organizacja 
wydarzeń 
kulturalnych  

A. organizacja wydarzeń kulturalnych, artystycznych, interdyscyplinarnych 51 
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oś priorytetowa działanie poddziałanie typ projektu 
maksymalna 

liczba 
punktów  

6.1.3 Rozwój 
instytucji kultury 
oraz udostępnianie 
dziedzictwa 
kulturowego 

A. rozwój infrastruktury instytucji kultury  
B. dokumentowanie, zachowanie i upowszechnianie dziedzictwa 
niematerialnego 

79 

6.1.3 Rozwój 
instytucji kultury 
oraz udostępnianie 
dziedzictwa 
kulturowego 

A. rozwój infrastruktury instytucji kultury – projekt pozakonkursowy  
 

nd 

6.1.4 Lokalne trasy 
turystyczne - SPR 

A. rozwój szlaków turystycznych i rekreacyjnych w subregionach 67 

6.1.5 Regionalna 
sieć tras 
rowerowych 

A. rozwój zintegrowanej sieci głównych tras rowerowych w regionie 47 

6.2 Ochrona 
różnorodności 
biologicznej 

- 
A. ochrona ekosystemów, siedlisk i gatunków roślin, zwierząt i grzybów 
B. rozwój centrów ochrony różnorodności biologicznej 

99 

- 
C. opracowywanie dokumentów planistycznych dla parków krajobrazowych i 
rezerwatów przyrody, inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gmin 

72 

- D. rozwój ośrodków edukacji ekologicznej  64 

6.3 Rozwój 
wewnętrznych 
potencjałów regionu  

6.3.1 Rozwój 
lokalnych zasobów 
subregionów - SPR 

A. rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w subregionach 87 
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maksymalna 

liczba 
punktów  

6.3.1 Rozwój 
lokalnych zasobów 
subregionów - SPR 

A. rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w subregionach – projekt 
pozakonkursowy  

nd 

6.3.2 Wsparcie 
miejscowości 
uzdrowiskowych 

A. rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz ogólnodostępnej 
infrastruktury uzdrowiskowej w miejscowościach uzdrowiskowych  

83 

6.3.3 
Zagospodarowanie 
rekreacyjne i 
turystyczne 
otoczenia 
zbiorników 
wodnych 

A. rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w otoczeniu zbiorników 
wodnych 

74 

7.  

INFRASTRUKTURA 
TRANSPORTOWA 

7.1 Infrastruktura 
drogowa  

7.1.1 Drogi 
regionalne 

A. budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic 17 

B. nowoczesne systemy zarządzania infrastrukturą i sterowania ruchem  nd 

7.1.2 Drogi 
subregionalne - ZIT 

A. budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic 33 

7.1.3 Drogi 
subregionalne - 
SPR 

A. budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic 32 

7.2  Transport 
kolejowy 

7.2.1 Tabor 
kolejowy 

A. zakup nowego taboru kolejowego 
B. budowa / przebudowa i wyposażenie zaplecza technicznego do obsługi taboru 
kolejowego 

nd 
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oś priorytetowa działanie poddziałanie typ projektu 
maksymalna 

liczba 
punktów  

7.2.2 Linie 
kolejowe 

A. budowa, modernizacja, rehabilitacja linii kolejowych nd 

7.2.3 Regionalny 
transport kolejowy 

A. integracja transportu kolejowego z innymi środkami transportu zbiorowego nd 

7.2.4 Infrastruktura 
dla obsługi 
podróżnych - SPR 

A. budowa, przebudowa infrastruktury służącej obsłudze podróżnych 16 

8.  

RYNEK PRACY 

8.1 Aktywizacja 
zawodowa – projekty 
powiatowych 
urzędów pracy (PI 8i) 

- 
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 

nd 

Działanie 8.2 
Aktywizacja 
zawodowa (PI 8i) 

- 

A. kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających 
bez pracy 

nd 

B. zindywidualizowane doradztwo zawodowe dla osób powracających z 
zagranicy  

nd 

8.3 Wsparcie dla 
zakładania 
działalności 
gospodarczej (PI 8iii) 

8.3.1 Wsparcie na 
zakładanie 
działalności 
gospodarczej w 
formie dotacji 

A. kompleksowe wsparcie dla zakładania działalności gospodarczej w formie 
dotacji 

210 

8.3.2 Wsparcie na 
zakładanie 
działalności 
gospodarczej w 

A. kompleksowe wsparcie dla zakładania działalności gospodarczej, w tym w 
formie instrumentów zwrotnych 

nd 
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maksymalna 

liczba 
punktów  

tym w formie 
instrumentów 
zwrotnych 

8.4 Rozwój 
kompetencji kadr i 
adaptacja do zmian 
(PI 8v) 

8.4.1 Rozwój 
kompetencji kadr 
sektora MŚP 

A. wsparcie dotyczące podnoszenia kompetencji i/lub kwalifikacji kadr sektora 
MŚP w ramach podmiotowego finansowania usług rozwojowych 

135 

8.4.1 Rozwój 
kompetencji kadr 
sektora MŚP 

B. wsparcie dotyczące podnoszenia kompetencji i/lub kwalifikacji kadr sektora 
MŚP w ramach podmiotowego finansowania nowej usługi rozwojowej - uczenie 
się u przedsiębiorcy-mistrza w środowisku pracy 

nd 

8.4.2 Adaptacja do 
zmian 

A. opracowanie i wdrażanie kompleksowych programów typu outplacement 130 

8.5 Wsparcie na rzecz 
łączenia życia 
zawodowego z 
prywatnym (PI 8iv) 

- 

A. wsparcie dla tworzenia i/lub funkcjonowania podmiotów opieki nad 
dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów dziecięcych 
oraz działania na rzecz zwiększenia liczby miejsc w istniejących instytucjach 
B. tworzenie warunków dla rozwoju opieki nad dziećmi do lat 3 przez dziennego 
opiekuna  

100 

C. wsparcie bieżącej opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez dofinansowanie 
kosztów wynagrodzenia niani ponoszonych przez rodziców/opiekunów dzieci 

240 

8.6 Wsparcie na rzecz 
wydłużania 
aktywności 
zawodowej (PI 8vi) 

8.6.1 Realizacja 
programów 
przekwalifikowania 
pracowników  
i wsparcie dla 
pracodawców 

A. programy przekwalifikowania pracowników przygotowujące do 
kontynuowania pracy na innych lub zmodyfikowanych/ zmodernizowanych 
stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia 

100 

B. opracowanie strategii zarządzania wiekiem u pracodawcy, w tym możliwość 
realizacji szkoleń i doradztwa w tym zakresie oraz wdrożenie opracowanego 
programu (jego elementu) 

100 
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maksymalna 

liczba 
punktów  

8.6.2 Programy 
zdrowotne 

A. wdrażanie krajowych programów zdrowotnych dotyczących rozwoju 
profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka jelita grubego, szyjki 
macicy i piersi 

188/148 

 

B. wdrożenie programów zdrowotnych dotyczących chorób będących istotnym 
problemem zdrowotnym regionu 

240 

9.  

REGION SPÓJNY 
SPOŁECZNIE 

9.1 Aktywna 
integracja (PI 9i) 

9.1.1 Aktywna 
integracja – 
projekty 
konkursowe 
wyłącznie dla 
OPS/PCPR 

A. realizowane przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy 
rodzinie, kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej 
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia 

128  

9.1.2 Aktywna 
integracja – 
projekty 
konkursowe  

A. kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia 

168 

9.2 Usługi społeczne i 
zdrowotne (PI 9iv) 

9.2.1 Usługi 
społeczne i 
zdrowotne w 
regionie   

 

 

 

 

A. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności wielospecjalistycznych zespołów 
wczesnej interwencji dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym 
niepełnosprawnością 

270 

B. Wdrożenie programów zdrowotnych ukierunkowanych na rozwiązywanie 
problemów dzieci i młodzieży    

270 

C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla 
dzieci i młodzieży 

138 

D. wsparcie projektów z zakresu teleopieki 210 
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oś priorytetowa działanie poddziałanie typ projektu 
maksymalna 

liczba 
punktów  

 

 
E. rozwój opieki długoterminowej 260 

F. rozwój usług zdrowotnych i społecznych ukierunkowanych na walkę z 
epidemią COVID-19 – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 

nd 

G. rozwój usług zdrowotnych i społecznych w zakresie ograniczenia 
rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19 w placówkach pobytu całodobowego 

nd 

9.2.2 Usługi 
opiekuńcze oraz 
interwencja 
kryzysowa - ZIT  

A. działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych 
B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną 
opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych 
C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności ośrodków interwencji kryzysowej 

248 

9.2.3 Usługi 
opiekuńcze oraz 
interwencja 
kryzysowa - SPR   

A. działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych 
B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną 
opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych 
C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności ośrodków interwencji kryzysowej 

218 

9.3 Wsparcie 
ekonomii społecznej 
(PI 9v) 

- 
A. działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: 
animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących 
podmiotów ekonomii społecznej 

60 

- 
B. działania koordynacyjne w obszarze ekonomii społecznej prowadzone na 
poziomie regionalnym 

nd 

10.  

WIEDZA I 
KOMPETENCJE 

10.1 Rozwój 
kształcenia ogólnego 
(PI 10i) 

10.1.1 
Wychowanie 
przedszkolne - ZIT 

A. tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dostosowanie istniejących do 
potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami 

B. rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego, w 
tym pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami 
C. rozwój u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych oraz 
umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 

198 
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maksymalna 

liczba 
punktów  

10.1.2 
Wychowanie 
przedszkolne - SPR 

A. tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dostosowanie istniejących do 
potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami 
B. rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego, w 
tym pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami 
C. rozwój u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych oraz 
umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 

168 

10.1.3 Edukacja w 
szkołach 
prowadzących 
kształcenie ogólne 

A. rozwijanie u uczniów i słuchaczy szkół i placówek kompetencji kluczowych 
niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych i 
matematyki oraz kompetencji informatycznych 

B. rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli w zakresie 
wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych, nauczania w obszarze przedmiotów przyrodniczych i 
matematyki oraz pracy metodą eksperymentu 

C. wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych uczniów w zakresie kompetencji 
kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności 
(kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) poprzez pomocą 
stypendialną 
D. wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi (z 
wyłączeniem uczniów zdolnych), w tym w zakresie rozwoju kompetencji 
społeczno-emocjonalnych 

183 

10.1.4 Małopolska 
chmura edukacyjna 

A. koordynacja działań związanych z realizacją małopolskiej chmury edukacyjnej nd 

B. małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa 60 

10.1.5 Wsparcie 
uczniów zdolnych 

A. regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych nd 

B. koordynacja w regionie realizacji działań związanych ze wsparciem uczniów 
zdolnych – projekt pozakonkursowy 

nd 
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C. rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej 
uczniów 

210 

 

10.1.6 Cyfryzacja 
szkół 
prowadzących 
kształcenie ogólne 

A. granty na zakup sprzętu do nauki zdalnej – Małopolska Tarcza Antykryzysowa 
– Pakiet Edukacyjny 

nd 

10.2 Rozwój 
kształcenia 
zawodowego (PI 10iv) 

10.2.1 Kształcenie 
zawodowe uczniów 
- ZIT 

A. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych 
B. rozwijanie ofert szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, 
kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami 
C. rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej 
uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w formie Centrów Wsparcia 
Uczniów Zdolnych 

285 

10.2.2 Kształcenie 
zawodowe uczniów 
- SPR   

A. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych 
B. rozwijanie ofert szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, 
kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami 
C. rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej 
uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w formie Centrów Wsparcia 
Uczniów Zdolnych 

285 

10.2.3 Koordynacja 
kształcenia 
zawodowego 
uczniów 

A. kreowanie i koordynacja rozwoju kształcenia zawodowego w regionie 
B. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych 
C. promocja kształcenia zawodowego oraz działania z obszaru doradztwa 
edukacyjno – zawodowego oraz orientacji zawodowej, w szczególności 
skierowane do uczniów szkół gimnazjalnych, w tym w formule Festiwalu 
Zawodów 
D. małopolska chmura edukacyjna – komponent dotyczący przedmiotów 
zawodowych 

nd 
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liczba 
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10.2.4 Kształcenie 
zawodowe osób 
dorosłych 

A. rozwijanie kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych w ramach 
pozaszkolnych form kształcenia oraz działania z zakresu potwierdzania 
kwalifikacji 

nd 

10.3 Rozwój 
kompetencji i 
umiejętności osób 
dorosłych (PI 10iii) 

- A. rozwijanie kompetencji i umiejętności osób dorosłych nd 

11.  

REWITALIZACJA 
PRZESTRZENI 
REGIONALNEJ 

11.1 Rewitalizacja 
miast 

11.1.1 
Rewitalizacja 
głównych 
ośrodków 
miejskich w 
regionie 

A. przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów 
infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne 
B. budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów 
infrastruktury kultury 
C. działania prowadzące do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych 
obszarów 
D. zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne 
E. modernizacje, renowacje budynków użyteczności publicznej poprawiające ich 
estetykę zewnętrzną 
F. modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych 

89 

11.1.2 
Rewitalizacja miast 
średnich i małych 

A. przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów 
infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne 
B. budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów 
infrastruktury kultury 
C. działania prowadzące do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych 
obszarów 
D. zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne 
E. modernizacje, renowacje budynków użyteczności publicznej poprawiające ich 
estetykę zewnętrzną 

91 
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oś priorytetowa działanie poddziałanie typ projektu 
maksymalna 

liczba 
punktów  

F. modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych 

11.2 Odnowa 
obszarów wiejskich 

- 

A. przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów 
infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne 
B. budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów 
infrastruktury kultury 
C. działania prowadzące do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych 
obszarów 
D. zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne 
E. modernizacje, renowacje budynków użyteczności publicznej poprawiające ich 
estetykę zewnętrzną 
F. modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych 

83 

11.3 Fundusz 
rewitalizacji i odnowy 
Małopolski 

- 
A. utworzenie i prowadzenie funduszu wspierającego proces rewitalizacji miast i 
odnowy obszarów wiejskich przy pomocy instrumentów finansowych 

nd 

11.4 Rewitalizacja 
terenów 
poprzemysłowych  

- 

A. przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów 
infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne 
B. budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów 
infrastruktury kultury 
C. działania prowadzące do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych 
obszarów 
D. zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne 
E. modernizacje, renowacje budynków użyteczności publicznej poprawiające ich 
estetykę zewnętrzną 
F. modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych 

66 
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oś priorytetowa działanie poddziałanie typ projektu 
maksymalna 

liczba 
punktów  

12.  

INFRASTRUKTURA 
SPOŁECZNA 

12.1 Infrastruktura 
ochrony zdrowia 

21.1.1 Strategiczna 
infrastruktura 
ochrony zdrowia 
w regionie 

A. wyposażenie obiektów infrastruktury ochrony zdrowia w sprzęt medyczny nd 

12.1.2 Regionalna 
infrastruktura 
ochrony zdrowia 

A. budowa, przebudowa i modernizacja obiektów infrastruktury ochrony 
zdrowia i/lub ich wyposażenie w sprzęt medyczny 

30 

12.1.3 
Infrastruktura 
ochrony zdrowia o 
znaczeniu 
subregionalnym - 
SPR 

A. budowa, przebudowa i modernizacja obiektów infrastruktury ochrony 
zdrowia i/lub ich wyposażenie w sprzęt medyczny 

34 

12.1.4 
Infrastruktura 
ochrony zdrowia o 
znaczeniu 
subregionalnym - 
ZIT 

A. budowa, przebudowa i modernizacja obiektów infrastruktury ochrony 
zdrowia i/lub ich wyposażenie w sprzęt medyczny 

30 

12.2 Infrastruktura 
edukacyjna 

- A. utworzenie regionalnego centrum popularyzowania nauki i innowacji  nd 

13.  

POMOC 
TECHNICZNA 

13.1 Wsparcie 
realizacji RPO WM   

- 

A. zatrudnienie pracowników wypełniających obowiązki związane z 
zarządzaniem, wdrażaniem i certyfikacją i zapewnienie im dostępu do różnych 
form kształcenia (m.in. poprzez udział w szkoleniach, delegacjach krajowych i 
zagranicznych, kursach językowych i innych formach podnoszenia kwalifikacji) 

nd 
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oś priorytetowa działanie poddziałanie typ projektu 
maksymalna 

liczba 
punktów  

B. zapewnienie odpowiednich warunków pracy (m.in. najem pomieszczeń 
biurowych, technicznych i magazynowych, zakup wyposażenia biurowego i 
komputerowego, finansowanie kosztów eksploatacyjnych) 

C. budowa i utrzymanie lokalnego systemu informatycznego oraz innych 
systemów informatycznych, w tym m.in. zapewnienia elektronicznego obiegu 
dokumentów (e-Cohesion) 

D. bieżąca obsługa zarządzania i wdrażania – m.in. organizacja prac Komitetu 
Monitorującego, KOP, itp. 

E. finansowanie analiz, ocen, ekspertyz, badań i opracowań, itp., w tym w 
szczególności badań ewaluacyjnych 

F. prowadzenie oceny, bieżącego monitoringu projektów jak i programu oraz 
weryfikacji płatności, kontroli projektów, a także rozpatrywanie skarg i odwołań 
w zakresie programu 

G. finansowanie Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych (ROT) na terenie 
woj. małopolskiego, z wyłączeniem realizacji ewaluacji i badań wykraczających 
zasięgiem poza region województwa 

H. finansowanie przedsięwzięć związanych z zakończeniem i rozliczeniem MRPO 
2007-2013, PO KL 2007-2013 (dla komponentu regionalnego IP PO KL) 

I. finansowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem kolejnej 
perspektywy finansowej po 2020 roku 

J. doradztwo w zakresie przygotowania beneficjentów jak i potencjalnych 
beneficjentów w ramach interwencji strukturalnych dedykowane w 
szczególności przedsiębiorcom, organizacjom pozarządowym oraz 
beneficjentom/potencjalnym beneficjentom projektów realizowanych w ramach 
celu tematycznego 4 „Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we 
wszystkich sektorach” 

K. zapewnienie monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii 
inteligentnych specjalizacji, obliczoną dla EFRR i EFS , obejmujące: 

- proces przedsiębiorczego odkrywania, angażujący regionalne instytucje 
zarządzającą i pośredniczące, oraz 
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oś priorytetowa działanie poddziałanie typ projektu 
maksymalna 

liczba 
punktów  

- zainteresowane podmioty takie, jak uniwersytety, inne instytucje 
szkolnictwa wyższego, przedsiębiorców oraz partnerów społecznych 
oraz 

- stopę zwrotu na inwestycji w zakresie strategii inteligentnych 
specjalizacji, obliczoną dla EFRR i EFS  

L. prowadzenie m.in. szkoleń, konsultacji, spotkań informacyjnych (w tym 
mobilnych punktów kontaktowych przy IW/IP), które docelowo zwiększają 
poziom wiedzy beneficjentów i potencjalnych beneficjentów o możliwości 
uzyskania wsparcia, zasad realizacji i rozliczania projektów 

M. bieżące informowanie opinii publicznej o postępach wdrażania programu 
oraz możliwościach jego wykorzystywania przez potencjalnych beneficjentów 

N. upowszechnienie efektów wdrażania programu poprzez działania promocyjne 

O. zapewnienie wymiany doświadczeń oraz ułatwienie koordynacji działań 
informacyjno-promocyjnych realizowanych przez instytucje wdrażające program 

13. 

POMOC 
TECHNICZNA 

Działanie 13.2 
Przygotowanie 
inwestycji 
strategicznych 

- 
A. Wspieranie przygotowania dokumentacji projektowej dla kluczowych 
inwestycji docelowych 

nd 
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9 Oś Priorytetowa region spójny społecznie  

Działanie 9.1 Aktywna integracja 

Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR 

nr i nazwa osi priorytetowej 9 OŚ PRIORYTETOWA REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE 

nr i nazwa działania Działanie 9.1 Aktywna integracja (PRIORYTET INWESTYCYJNY 9i) 

nr i nazwa poddziałania  Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR 

typ projektu A. realizowane przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie, kompleksowe programy na 

rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich 

otoczenia 

 

 

nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

ocena formalna 

Złożenie wniosku w 
odpowiedzi na 
właściwy nabór 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy projekt został złożony w 
odpowiedzi na właściwy nabór biorąc pod uwagę zaplanowaną w 
projekcie kwotę dofinansowania wyrażona w PLN. 

KOP tak/nie 

 

w celu 
potwierdzenia 

spełnienia 
kryterium 

dopuszczalne 
wezwanie 

Wnioskodawcy 
do 

przedstawienia 
wyjaśnień, jak 

również do 
uzupełnienia lub 

- indywidualne 
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nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

poprawy 
projektu  

 

niespełnienie 
kryterium 
skutkuje 

negatywną 
oceną projektu 

Kwalifikowalność 
wnioskodawcy i 
partnerów (jeśli 
dotyczy) 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy: 

1. Wnioskodawca i partnerzy (jeśli dotyczy) znajdują się w 
katalogu typów Beneficjentów w SzOOP w wersji aktualnej 
na dzień zatwierdzenia kryterium przez Komitet 
Monitorujący RPO WM na lata 2014 – 2020 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 ust. 4 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych (j.t.Dz. U. 2019r., poz. 869 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 (Dz. U. z 2019r., poz. 628) 

3. Wnioskodawca i partnerzy (o ile budżet projektu uwzględnia 
wydatki partnera) posiadają łącznie roczny obrót równy lub 

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 

- indywidulane 
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nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

wyższy od rocznych wydatków w projekcie. W przypadku, gdy 
projekt trwa dłużej niż jeden rok kalendarzowy (12 miesięcy) 
należy wartość obrotu odnieść do roku realizacji projektu, w 
którym wartość planowanych wydatków jest najwyższa, 

4. Wyboru partnera dokonano 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 (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 1431 z późn. zm.)  (jeśli 
dotyczy). 

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

Rzetelność 
wnioskodawcy 

W okresie trzech lat poprzedzających datę złożenia wniosku o 
dofinansowanie projektu instytucja udzielająca wsparcia nie 
rozwiązała z własnej inicjatywy z  wnioskodawcą i/lub partnerem 
(jeśli dotyczy) umowy o dofinansowanie projektu realizowanego 
ze środków unijnych z przyczyn leżących po jego stronie. 

Weryfikacja w ramach kryterium odbywa się w oparciu o 
oświadczenie złożone przez wnioskodawcę i partnerów (jeśli 
dotyczy).  

Każdy podmiot zobowiązany jest do złożenia osobnego 
oświadczenia. 

KOP tak / nie  

w celu 
potwierdzenia 

spełnienia 
kryterium 

dopuszczalne 
wezwanie 

Wnioskodawcy 
do 

przedstawienia 
wyjaśnień, jak 

również do  
uzupełnienia lub 

poprawy 
projektu  

 

niespełnienie 
kryterium 
skutkuje 

- indywidualne 
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nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

negatywną 
oceną projektu 

Kwalifikowalność 
projektu 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy: 

1. projekt wpisuje się w typy projektów wskazane dla danego 
działania / poddziałania, zgodnie z SzOOP w wersji aktualnej 
na dzień zatwierdzenia kryterium przez Komitet 
Monitorujący RPO WM na lata 2014 – 2020 i regulaminem 
konkursu, 

2. Wnioskodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro 
projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę oddział czy 
inną formę działalności) 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 

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 

- indywidulane 
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nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

działalności produkcyjnej poza obszar objęty 
programem, 

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

4. zaplanowano realizację projektu w okresie wskazanym w 
regulaminie konkursu, przyjmując jako początek biegu tego 
okresu dzień zawarcia umowy o dofinansowanie,  

5. grupa docelowa jest zgodna z zapisami SzOOP w wersji 
aktualnej na dzień zatwierdzenia kryterium przez Komitet 
Monitorujący RPO WM na lata 2014 – 2020 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 w 
wersji aktualnej na dzień ogłoszenia konkursu oraz 
regulaminem konkursu. 

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

Wskaźnik 
efektywności 
społecznej oraz 
zatrudnieniowej  

W ramach kryterium ocenie podlega, czy projekt zakłada: 

 w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami - osiągnięcie 
wskaźnika efektywności społecznej na poziomie co najmniej 
34%, oraz wskaźnika efektywności zatrudnieniowej na 
poziomie co najmniej 12%. 

 w odniesieniu do pozostałych osób lub środowisk 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 
osiągnięcie wskaźnika efektywności społecznej na poziomie 
co najmniej 34% oraz wskaźnika efektywności 
zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 25 %; 

Wskaźnik efektywności społeczno-zatrudnieniowej mierzony jest 
zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w 
obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 

KOP tak / nie  

 

w celu 
potwierdzenia 

spełnienia 
kryterium 

dopuszczalne 
wezwanie 

Wnioskodawcy 
do 

przedstawienia 
wyjaśnień, jak 

również do  

- indywidualne 
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nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-
2020 w wersji aktualnej na dzień ogłoszenia konkursu oraz 
regulaminem konkursu. 

uzupełnienia lub 
poprawy 
projektu  

 

niespełnienie 
kryterium 
skutkuje 

negatywną 
oceną projektu  

Efektywność 
kosztowa  

w projekcie 

W ramach kryterium ocenie podlega czy średni koszt 
przypadający na uczestnika projektu nie przekracza kwoty 16 000 
PLN. 

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 
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nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

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 w wersji aktualnej na 
dzień zatwierdzenia kryterium przez Komitet Monitorujący 
RPO WM na lata 2014 – 2020,  

2. poprawność merytoryczna wypełnienia wniosku o 
dofinansowanie pod kątem zgodności z warunkami 
określonymi w regulaminie konkursu na podstawie w 
szczególności wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju 
regionalnego tj. Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 
zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 w 
wersji aktualnej na dzień ogłoszenia konkursu oraz 
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 
rynku pracy na lata 2014- 2020 w wersji aktualnej na dzień 
ogłoszenia konkursu. 

W przypadku zmiany ww. Wytycznych na etapie realizacji 
projektu, warunki o których mowa powyżej będą także 
spełnione, jeżeli Beneficjent stosować będzie do projektu, 
w całości zmienione Wytyczne. 

3. czy projekt zakłada współpracę i wymianę informacji z 
beneficjentami projektów realizowanych w ramach 
działania 8.1 oraz działania 8.2 działającymi na obszarze 
gminy/powiatu w którym planowana jest realizacja 
projektu. Współpraca i wymiana informacji to co najmniej 
poinformowanie w/w Beneficjentów o realizacji projektu i 
jego zasadach, grupach docelowych, harmonogramie 

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 
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realizacji projektu oraz zamieszczenie informacji o realizacji 
projektu na swojej stronie internetowej. 

Adekwatność celu 
głównego projektu  
i poprawność 
przyjętych 
wskaźników 

Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów: 

1. adekwatność celu głównego projektu:  

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 adekwatność celu głównego projektu do osiągnięcia celu 
szczegółowego / celów szczegółowych danego działania / 
poddziałania zgodnie z SzOOP w wersji aktualnej na dzień 
zatwierdzenia kryterium przez Komitet Monitorujący RPO 
WM na lata 2014 – 2020, 

 adekwatność celu głównego projektu do zdiagnozowanych 
problemów grupy docelowej w ramach projektu 

2. poprawność przyjętych wskaźników:  

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 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 

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 de minimis/ pomocy publicznej w 
kontekście form wsparcia, wydatków i grup docelowych,  

KOP  tak / nie 

 

w celu 
potwierdzenia 

spełnienia 
kryterium 

dopuszczalne 

- indywidualne 
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2. możliwość udzielenia pomocy de minimis / pomocy publicznej 
mając na względzie reguły ogólne jej przyznawania oraz 
warunki jej dopuszczalności w danym typie projektu. 

wezwanie 
Wnioskodawcy 

do 
przedstawienia 
wyjaśnień, jak 

również do  
uzupełnienia lub 

poprawy 
projektu  

 

niespełnienie 
kryterium 
skutkuje 

negatywną 
oceną projektu 

Zakres i limit  
finansowania 
krzyżowego (cross-
financing)  
oraz zakupu 
środków trwałych  

W ramach kryterium ocenie podlega zgodność z limitami oraz 
zasadami, w tym zasadami dotyczącymi zwiększania limitu 
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 w wersji aktualnej na dzień ogłoszenia konkursu, SzOOP w 
wersji aktualnej na dzień zatwierdzenia kryterium przez Komitet 
Monitorujący RPO WM na lata 2014 – 2020 i regulaminie 
konkursu w zakresie: 

1. finansowania krzyżowego (cross-financingu) wraz z 
uzasadnieniem stosowania, 

2. zakupionych środków trwałych wraz z uzasadnieniem 
stosowania. 

KOP  tak / nie 

 

w celu 
potwierdzenia 

spełnienia 
kryterium 

dopuszczalne 
wezwanie 

Wnioskodawcy 
do 

przedstawienia 
wyjaśnień, jak 

również do 
uzupełnienia lub 

poprawy 
projektu  

- indywidualne 
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niespełnienie 
kryterium 
skutkuje 

negatywną 
oceną projektu 

Poprawność 
montażu 
finansowego 
projektu i 
sporządzania tabel 
finansowych 

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 w wersji aktualnej na dzień ogłoszenia konkursu, 
SzOOP w wersji aktualnej na dzień zatwierdzenia kryterium przez 
Komitet Monitorujący RPO WM na lata 2014 – 2020 i regulaminie 
konkursu, 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. kosztów pośrednich, 

d. prawidłowości stosowania uproszczonych metod rozliczania 
wydatków (o ile dotyczy) 

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

f. katalogu wydatków niekwalifikowalnych 

g. prawidłowości sporządzania tabel finansowych 

W  naborze dedykowanym projektom, których kwota 
dofinansowania wyrażona w PLN przekracza równowartość 100 
tys. EUR (zgodnie z miesięcznym kursem wymiany stosowanym 
przez KE, aktualnym na dzień ogłoszenia konkursu) kryterium 
uznaje się za niespełnione, jeśli w trakcie oceny projektu kwota 

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 
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dofinansowania projektu ulega obniżeniu poniżej 
ww.  wartości. 

Sposób zarządzania 
projektem oraz 
zadania zlecone i 
rola partnerów (jeśli 
dotyczy) 

Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów: 

1. sposób zarządzania projektem:  

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 poprawność, kompletność i spójność opisu sposobu 
zarządzania projektem, w tym:  

 podział obowiązków i zakres zadań na poszczególnych 
stanowiskach,  

 wymiar zaangażowania personelu,  

 sposób podejmowania decyzji 

2. rola partnerów lub innych podmiotów zaangażowanych w 
realizację projektu (jeśli dotyczy)  

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 poprawność opisu oraz uzasadnienie roli partnerów lub 
innych podmiotów zaangażowanych w realizację 
projektu, z uwzględnieniem zadań zleconych. 

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 
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Ryzyko 
nieosiągnięcia 
założeń projektu  

Ocenie w ramach kryterium podlega kompletność i trafność 
opisu ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu, w tym: 

 analizy sytuacji, których wystąpienie utrudni lub 
uniemożliwi osiągnięcie wartości docelowej wskaźników 
produktu / rezultatu, 

 oceny prawdopodobieństwa wystąpienia powyższych 
sytuacji 

 opisu możliwych sposobów przeciwdziałania ryzyku lub 
minimalizowania negatywnych efektów w przypadku jego 
wystąpienia. 

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 

Zdolność do 
efektywnej realizacji 
projektu 

Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów: 

1. potencjał Wnioskodawcy / partnerów:  

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 potencjał kadrowy Wnioskodawcy / partnerów oraz opis 
sposobu jego wykorzystania w ramach projektu (kluczowe 
osoby, które zostaną zaangażowane do realizacji projektu 
oraz ich planowana funkcja w projekcie),  

 potencjał finansowy i techniczny Wnioskodawcy / 
partnerów (zaplecze, pomieszczenia, sprzęt itp.) oraz opis 
sposobu jego wykorzystania w ramach projektu 

KOP  tak/nie 

w celu 
potwierdzenia 

spełnienia 
kryterium 

dopuszczalne 
wezwanie 

Wnioskodawcy 
do 

przedstawienia 
wyjaśnień, jak 

- indywidualne 
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2. doświadczenie Wnioskodawcy / partnerów:  

W ramach subkryterium ocenie podlega doświadczenie 
Wnioskodawcy / partnerów w obszarze tematycznym 
odpowiadającym danemu projektowi, w realizacji działań na 
rzecz grupy docelowej, do której skierowany jest dany projekt, w 
realizacji działań na terytorium, na którym będzie realizowany 
dany projekt. 

również do 
uzupełnienia lub 

poprawy 
projektu  

niespełnienie 
kryterium 
skutkuje 

negatywną 
oceną projektu 

Wpływ na polityki 
horyzontalne:  

1. zasada równości 
szans i 
niedyskryminacji, w 
tym dostępności dla 
osób z 
niepełnosprawności
ami  

2. zasada 
zrównoważonego 
rozwoju 

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

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

2. zasady zrównoważonego rozwoju. 

Kryterium zostanie uznane za spełnione w przypadku gdy 
projekt realizuje zasadę równości szans i niedyskryminacji, w 
tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie z 
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 w 
wersji aktualnej na dzień ogłoszenia konkursu oraz 
charakteryzuje się neutralnym lub pozytywnym wpływem na 
realizację zasady zrównoważonego rozwoju. 

Stwierdzenie negatywnego wpływu projektu na powyższe 
zasady horyzontalne 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 
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Wpływ na politykę 
horyzontalną:  

zasada równości 
szans kobiet i 
mężczyzn 

Ocenie w ramach kryterium podlega zgodność projektu z zasadą 
horyzontalną - wpływ na realizację 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 w 
wersji aktualnej na dzień ogłoszenia konkursu. 

Ocena w ramach kryterium odbywa się w następujący sposób: 

 projekt nie uzyskał w ramach oceny standardu minimum 
wymaganej minimalnej ilości punktów (0-2 pkt standardu 
minimum) – 0 pkt  

 projekt uzyskał w ramach oceny standardu minimum 
wymaganą minimalną ilość punktów (3 pkt standardu 
minimum) lub został zakwalifikowany do wyjątków – 6 pkt  

 projekt uzyskał w ramach oceny standardu minimum większą 
niż wymagana ilość punktów (4-5 pkt standardu minimum) – 
8 pkt 

 projekt uzyskał w ramach oceny standardu minimum 
maksymalną ilość punktów (6 pkt standardu minimum) –  10 
pkt 

Punkty nie podlegają sumowaniu.  

W ramach oceny wymagane jest uzyskanie minimum 6 pkt. 
Nieuzyskanie minimalnej liczby punktów oznacza niespełnienie 
kryterium. 

KOP 0-10 pkt 

 

w celu 
potwierdzenia 

adekwatnej 
liczby punktów 

dla danego 
projektu 

dopuszczalne 
wezwanie 

Wnioskodawcy 
do 

przedstawienia 
wyjaśnień, a 

także do 
uzupełnienia lub 

poprawy 
projektu  

 

niespełnienie 
kryterium 
skutkuje 

negatywną 
oceną projektu 

1 indywidualne 

Adekwatność 
doboru grupy 
docelowej 

Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów: 

1. adekwatność doboru grupy docelowej: 0-4 pkt 

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

KOP  0-10 pkt 

 

w celu 
potwierdzenia 

adekwatnej 

3 indywidualne 
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 adekwatność doboru grupy docelowej w kontekście celu 
głównego projektu, 

 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: 0-6 pkt 

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 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. 

Punkty podlegają sumowaniu.  

W ramach oceny wymagane jest uzyskanie minimum 6 pkt. 
Nieuzyskanie minimalnej liczby punktów oznacza niespełnienie 
kryterium.  

liczby punktów 
dla danego 

projektu 
dopuszczalne 

wezwanie 
Wnioskodawcy 

do 
przedstawienia 

wyjaśnień, a 
także do 

uzupełnienia lub 
poprawy 
projektu  

 

niespełnienie 
kryterium 
skutkuje 

negatywną 
oceną projektu 

Adekwatność opisu  
i doboru zadań 

Ocenie w ramach kryterium podlega: 

 adekwatność doboru poszczególnych zadań w kontekście 
osiągnięcia celu głównego projektu, zdiagnozowanych 
problemów i potrzeb grupy docelowej oraz poprawności 
opisu zakresu merytorycznego zadań (z uwzględnieniem 
rodzaju i charakteru wsparcia, liczby uczestników zadań) 

KOP  0-8 pkt. 

 

w celu 
potwierdzenia 

adekwatnej 
liczby punktów 

dla danego 

3 indywidualne 
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wraz ze wskazaniem podmiotu realizującego działania w 
ramach zadania.  

 spójność i logiczność zadań w kontekście celu głównego 
projektu, zdiagnozowanych problemów i potrzeb grupy 
docelowej, 

 racjonalność harmonogramu realizacji projektu, w tym 
wskazanie terminów rozpoczęcia i zakończenia działań, 
kolejność realizowanych zadań. 

W ramach oceny wymagane jest uzyskanie minimum 5 pkt. 

Nieuzyskanie minimalnej liczby punktów oznacza niespełnienie 
kryterium.  

projektu 
dopuszczalne 

wezwanie 
Wnioskodawcy 

do 
przedstawienia 

wyjaśnień, a 
także do 

uzupełnienia lub 
poprawy 
projektu  

 

niespełnienie 
kryterium 
skutkuje 

negatywną 
oceną projektu 

Kwalifikowalność 
wydatków 

Ocenie podlega kwalifikowalność wydatków zgodnie z 
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 w wersji 
aktualnej na dzień ogłoszenia konkursu oraz regulaminem 
konkursu. 

Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów: 

1. niezbędność wydatków w kontekście celu głównego oraz 
zadań podejmowanych w projekcie: 0-3 pkt 

2. efektywność i racjonalność zaplanowanych wydatków: 0-5 
pkt 

Punkty podlegają sumowaniu. 

KOP  0-8 pkt. 

 

w celu 
potwierdzenia 

adekwatnej 
liczby punktów 

dla danego 
projektu 

dopuszczalne 
wezwanie 

Wnioskodawcy 
do 

przedstawienia 
wyjaśnień, a 

także do 

3 indywidualne 
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W ramach oceny wymagane jest uzyskanie minimum 5 pkt. 

Nieuzyskanie minimalnej liczby punktów oznacza niespełnienie 
kryterium.  

uzupełnienia lub 
poprawy 
projektu  

 

niespełnienie 
kryterium 
skutkuje 

negatywną 
oceną projektu 

Projekt skierowany 
do osób z 
niepełnosprawności
ami 

W ramach kryterium ocenie podlega, w jakim stopniu wsparciem 
w ramach projektu obejmowane są: osoby o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoby z 
niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami 
psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i 
osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi: 

 projekt nie przewiduje wsparcia ww. osób lub osoby te 
stanowią nie więcej niż 20% uczestników projektu: 0 pkt 

 ww. osoby stanowią powyżej 20% uczestników projektu: 10 
pkt 

Punkty nie podlegają sumowaniu.  

W ramach oceny nie jest wymagane uzyskanie minimum 
punktowego. Przyznanie 0 pkt nie eliminuje projektu z oceny. 

KOP  0-10 pkt 2 indywidualne 

Wykorzystanie 
pozytywnie 
zwalidowanych 
produktów 
projektów 
innowacyjnych POKL 
lub PIW EQUAL 

W ramach kryterium premiowane są projekty, które korzystają z 
pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki lub Programu Inicjatywy 
Wspólnotowej EQUAL:  

 projekt korzysta z pozytywnie zwalidowanych produktów 
projektów innowacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki lub Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL – 10 
pkt 

KOP 0-10 pkt 1 indywidualne 
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 projekt nie korzysta z pozytywnie zwalidowanych produktów 
projektów innowacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki lub Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL – 0 pkt 

W ramach oceny nie jest wymagane uzyskanie minimum 
punktowego. Przyznanie 0 pkt nie eliminuje projektu z oceny. 

Realizacja projektów 
rewitalizacyjnych 

W ramach kryterium ocenie podlega, czy projekt wynika z 
obowiązującego (na dzień składania wniosku o dofinansowanie) 
programu rewitalizacji znajdującego się w wykazie programów 
rewitalizacji prowadzonym przez Instytucję Zarządzającą RPO. 
Wynikanie projektu z programu rewitalizacji oznacza albo 
wskazanie go wprost w programie rewitalizacji albo określenie go 
w ogólnym (zbiorczym) opisie innych, uzupełniających rodzajów 
działań rewitalizacyjnych: 

 projekt wynika z obowiązującego programu rewitalizacji, 
znajdującego się w wykazie programów rewitalizacji 
prowadzonym przez Instytucję Zarządzającą RPO - 10 pkt; 

 projekt nie spełnia powyższego warunku - 0 pkt. 

W ramach oceny nie jest wymagane uzyskanie minimum 
punktowego. Przyznanie 0 pkt nie eliminuje projektu z oceny. 

KOP  0-10 pkt 1 indywidualne 
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Poddziałanie 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe 

 

nr i nazwa osi priorytetowej 9 OŚ PRIORYTETOWA REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE 

nr i nazwa działania Działanie 9.1 Aktywna integracja (PRIORYTET INWESTYCYJNY 9i) 

nr i nazwa poddziałania  Poddziałanie 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe 

typ projektu A. kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia 

 

nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

ocena formalna 

Kwalifikowalność 
wnioskodawcy i 
partnerów (jeśli dotyczy) 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy: 

1. Wnioskodawca i partnerzy (jeśli dotyczy) znajdują 
się w katalogu typów Beneficjentów w SzOOP w 
wersji aktualnej na dzień zatwierdzenia kryterium 
przez Komitet Monitorujący RPO WM na lata 
2014-2020 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 ust. 4 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych  (j.t.Dz.U.z 2017r. poz. 
2077 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 

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 
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zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary 
(j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 703 z późn. zm.) 

3. Wnioskodawca i partnerzy (o ile budżet projektu 
uwzględnia wydatki partnera) posiadają łącznie 
roczny obrót równy lub wyższy od rocznych 
wydatków w projekcie. W przypadku, gdy projekt 
trwa dłużej niż jeden rok kalendarzowy (12 
miesięcy) należy wartość obrotu odnieść do roku 
realizacji projektu, w którym wartość 
planowanych wydatków jest najwyższa, 

4. Wyboru partnera dokonano 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 (j.t. Dz.U. z 2018r. 
poz. 1431) (jeśli dotyczy). 

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

Rzetelność wnioskodawcy W okresie trzech lat poprzedzających datę złożenia 
wniosku o dofinansowanie projektu instytucja udzielająca 
wsparcia nie rozwiązała z własnej inicjatywy 
z  wnioskodawcą i/lub partnerem (jeśli dotyczy) umowy o 
dofinansowanie projektu realizowanego ze środków 
unijnych z przyczyn leżących po jego stronie. 

Weryfikacja w ramach kryterium odbywa się w oparciu o 
oświadczenie złożone przez wnioskodawcę i partnerów 
(jeśli dotyczy). 

 
Każdy podmiot zobowiązany jest do złożenia osobnego 
oświadczenia. 

KOP tak / nie  

 

w celu 
potwierdzenia 

spełnienia 
kryterium 

dopuszczalne 
wezwanie 

Wnioskodawcy do 
przedstawienia 
wyjaśnień, jak 

również do 
uzupełnienia lub 

poprawy projektu  

- indywidualne 
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nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

 

niespełnienie 
kryterium skutkuje 
negatywną oceną 

projektu 

 

Kwalifikowalność 
projektu 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy: 

1. projekt wpisuje się w typy projektów wskazane 
dla danego działania / poddziałania, zgodnie z 
SzOOP w wersji aktualnej na dzień zatwierdzenia 
kryterium przez Komitet Monitorujący RPO WM 
na lata 2014 – 2020 i regulaminem konkursu, 

2. Wnioskodawca w okresie realizacji projektu prowadzi 
biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę 
oddział czy inną formę działalności) 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), 

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 
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 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. zaplanowano realizację projektu w okresie wskazanym 
w regulaminie konkursu, przyjmując jako początek 
biegu tego okresu dzień zawarcia umowy  
o dofinansowanie, 

6. grupa docelowa jest zgodna z zapisami SzOOP w wersji 
aktualnej na dzień zatwierdzenia kryterium przez 
Komitet Monitorujący RPO WM na lata 2014 – 2020  
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 w wersji 
aktualnej na dzień ogłoszenia konkursu oraz 
regulaminem konkursu. 

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

Wskaźniki efektywności 
społecznej oraz 
zatrudnieniowej 

W ramach kryterium ocenie podlega, czy projekt zakłada: 

 w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami – 
osiągnięcie wskaźnika efektywności społecznej na 
poziomie co najmniej 34% oraz wskaźnika 
efektywności zatrudnieniowej na poziomie co 
najmniej 12% 

KOP tak / nie  

w celu 
potwierdzenia  

spełnienia 
kryterium 

dopuszczalne 
wezwanie 

Wnioskodawcy do 

- indywidualne 



50 
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 w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 
osiągnięcie wskaźnika efektywności społecznej na 
poziomie co najmniej 34% oraz wskaźnika 
efektywności zatrudnieniowej na poziomie co 
najmniej 25 %. 

 

Wskaźniki efektywności społecznej oraz zatrudnieniowej 
mierzone są zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 
zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 w 
wersji aktualnej na dzień ogłoszenia konkursu oraz 
regulaminem konkursu. 

 

 

przedstawienia 
wyjaśnień,  

jak również do 
uzupełnienia  
lub poprawy 

projektu 

 

niespełnienie 
kryterium skutkuje 
negatywną oceną 

projektu  

Limit składanych 
wniosków 

W ramach kryterium ocenie podlega, czy Wnioskodawca 
nie złożył więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie w 
ramach danego naboru. 

Złożenie przez Wnioskodawcę więcej niż dwóch wniosków 
o dofinansowanie w ramach danego naboru skutkuje 
niespełnieniem kryterium.  

 

Ocena spełniania kryterium odbywa się na podstawie 
systemu aplikacyjnego e-RPO. 

KOP tak / nie  

 

 

w celu 
potwierdzenia  

spełnienia 
kryterium 

dopuszczalne 
wezwanie 

Wnioskodawcy do 
przedstawienia 

wyjaśnień,  
jak również do 
uzupełnienia  

- indywidualne 
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lub poprawy 
projektu 

 

niespełnienie 
kryterium skutkuje 
negatywną oceną 

projektu  

Efektywność kosztowa  

w projekcie 

W ramach kryterium ocenie podlega czy średni koszt 
przypadający na uczestnika projektu nie przekracza kwoty 
16 000 PLN. 

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 
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Specyficzne warunki 
wstępne  

W ramach kryterium ocenie podlega czy: 

1. projekt jest zgodny ze specyficznymi warunkami 
dotyczącymi danego działania / poddziałania /  typu 
projektu określonymi w pkt 5 SzOOP w wersji 
aktualnej na dzień zatwierdzenia kryterium przez 
Komitet Monitorujący RPO WM na lata 2014 – 2020, 

2. poprawność merytoryczna wypełnienia wniosku o 
dofinansowanie pod kątem zgodności z warunkami 
określonymi w regulaminie konkursu na podstawie w 
szczególności  wytycznych ministra właściwego ds. 
rozwoju regionalnego tj. Wytycznych w zakresie 
realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na 
lata 2014-2020 w wersji aktualnej na dzień ogłoszenia 
konkursu oraz Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 
2014-2020  w wersji aktualnej na dzień ogłoszenia 
konkursu. 

 

W przypadku zmiany ww. Wytycznych na etapie 
realizacji projektu, warunki o których mowa powyżej 
będą także spełnione, jeżeli Beneficjent stosować 
będzie do projektu w całości zmienione Wytyczne. 

 

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 

Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów: 

1. adekwatność celu głównego projektu 

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

KOP  tak/nie 

w celu 
potwierdzenia 

spełnienia 

- indywidualne 
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 adekwatność celu głównego projektu do osiągnięcia 
celu szczegółowego / celów szczegółowych danego 
działania / poddziałania zgodnie z SzOOP w wersji 
aktualnej na dzień zatwierdzenia kryterium przez 
Komitet Monitorujący RPO WM na lata 2014 – 
2020, 

 adekwatność celu głównego projektu do 
zdiagnozowanych problemów grupy docelowej  w 
ramach projektu 

2. poprawność przyjętych wskaźników 

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 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. 

  

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/pomocy de 
minimis 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  

- indywidualne 



54 

 

nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

 

niespełnienie 
kryterium skutkuje 
negatywną oceną 

projektu 

 

Zakres i limit  
finansowania krzyżowego 
(cross-financing)  
oraz zakupu środków 
trwałych  

W ramach kryterium ocenie podlega zgodność z limitami 
oraz zasadami określonymi, w tym zasadami dotyczącymi 
zwiększania limitu 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 w 
wersji aktualnej na dzień ogłoszenia konkursu, SzOOP w 
wersji aktualnej na dzień zatwierdzenia kryterium przez 
Komitet Monitorujący RPO WM na lata 2014 – 2020 i 
regulaminie konkursu w zakresie: 

1. finansowania krzyżowego (cross-financingu) wraz 
z uzasadnieniem stosowania, 

2. zakupionych środków trwałych wraz z uzasadnieniem 
stosowania. 

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 i 
sporządzania tabel 
finansowych 

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 w 
wersji aktualnej na dzień ogłoszenia konkursu, SzOOP w 

KOP  tak / nie 

 

w celu 
potwierdzenia 

spełnienia 
kryterium 

dopuszczalne 

- Indywidualne  
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wersji aktualnej na dzień zatwierdzenia kryterium przez 
Komitet Monitorujący RPO WM na lata 2014 – 2020  i 
regulaminie konkursu, 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) kosztów pośrednich, 

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

e) wydatków ponoszonych poza 
obszarem UE (o ile dotyczy), 

f) katalogu wydatków 
niekwalifikowanych, 

g) prawidłowości sporządzania 
tabel finansowych. 

wezwanie 
Wnioskodawcy do 

przedstawienia 
wyjaśnień, jak 

również do 
uzupełnienia lub 

poprawy projektu  

 

niespełnienie 
kryterium skutkuje 
negatywną oceną 

projektu 

Sposób zarządzania 
projektem oraz zadania 
zlecone i rola partnerów 
(jeśli dotyczy) 

Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów: 

1. sposób zarządzania projektem 

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 poprawność, kompletność i spójność opisu sposobu 
zarządzania projektem, w tym:  

 podział obowiązków i zakres zadań na 
poszczególnych stanowiskach,  

 wymiar zaangażowania personelu,  

KOP  tak/nie 

 

w celu 
potwierdzenia 

spełnienia 
kryterium 

dopuszczalne 
wezwanie 

Wnioskodawcy do 

- indywidualne 
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 sposób podejmowania decyzji. 

2. rola partnerów lub innych podmiotów 
zaangażowanych w realizację projektu (jeśli dotyczy)  

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 poprawność opisu oraz uzasadnienie roli 
partnerów lub innych podmiotów 
zaangażowanych w realizację projektu, z 
uwzględnieniem zadań zleconych. 

  

przedstawienia 
wyjaśnień, jak 

również do 
uzupełnienia lub 

poprawy projektu  

 

niespełnienie 
kryterium skutkuje 
negatywną oceną 

projektu 

Ryzyko nieosiągnięcia 
założeń projektu 

Ocenie w ramach kryterium podlega kompletność i 
trafność opisu ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu, w 
tym: 

 analizy sytuacji, których wystąpienie utrudni lub 
uniemożliwi osiągnięcie wartości docelowej 
wskaźników produktu / rezultatu, 

 oceny prawdopodobieństwa wystąpienia 
powyższych sytuacji, 

 opisu możliwych sposobów przeciwdziałania ryzyku 
lub minimalizowania negatywnych efektów w 
przypadku jego wystąpienia. 

 

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 
następującymi zasadami horyzontalnymi, w tym wpływ na 
realizację: 

KOP  tak / nie  

 

- indywidualne 
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1. zasada równości szans i 
niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami  

2. zasada 
zrównoważonego rozwoju 

 

 

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

2. zasady zrównoważonego rozwoju. 
 

Kryterium zostanie uznane za spełnione w przypadku, 
gdy projekt realizuje zasadę równości szans i 
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami zgodnie z 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 w wersji aktualnej na dzień ogłoszenia 
konkursu  oraz charakteryzuje się neutralnym lub 
pozytywnym wpływem na realizację zasady 
zrównoważonego rozwoju. 

Stwierdzenie negatywnego wpływu projektu na 
powyższe zasady horyzontalne skutkuje niespełnieniem 
kryterium. 

 

 

w celu 
potwierdzenia 

spełnienia 
kryterium 

dopuszczalne 
wezwanie 

Wnioskodawcy do 
przedstawienia 
wyjaśnień, jak 

również do 
uzupełnienia lub 

poprawy projektu  

 

niespełnienie 
kryterium skutkuje 
negatywną oceną 

projektu  

Wpływ na politykę 
horyzontalną:  

zasada równości szans 
kobiet i mężczyzn 

Ocenie w ramach kryterium podlega zgodność projektu z 
zasadą horyzontalną - wpływ na realizację zasady 
równości szans kobiet i mężczyzn na podstawie standardu 
minimum określonego w wytycznych ministra 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 w wersji aktualnej na dzień ogłoszenia 
konkursu. 

KOP  0-10 pkt 

 

w celu 
potwierdzenia  

adekwatnej liczby 
punktów dla 

danego projektu 
dopuszczalne 

wezwanie 
Wnioskodawcy do 

1 indywidualne 
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Ocena w ramach kryterium odbywa się w następujący 
sposób: 

 projekt nie uzyskał w ramach oceny standardu 
minimum wymaganej minimalnej liczby punktów (0-2 
pkt standardu minimum) – 0 pkt  

 projekt uzyskał w ramach oceny standardu minimum 
wymaganą minimalną liczbę punktów (3 pkt standardu 
minimum) lub został zakwalifikowany do wyjątków – 6 
pkt  

 projekt uzyskał w ramach oceny standardu minimum 
większą niż wymagana  liczbę punktów (4-5 pkt 
standardu minimum) –  8 pkt 

 projekt uzyskał w ramach oceny standardu minimum 
maksymalną liczbę punktów (6 pkt standardu 
minimum) –  10 pkt 

 

Punkty nie podlegają sumowaniu.  

W ramach oceny wymagane jest uzyskanie minimum 6 
pkt. Nieuzyskanie minimalnej liczby punktów oznacza 
niespełnienie kryterium.  

 

przedstawienia 
wyjaśnień, a także 

do uzupełnienia 
lub poprawy 

projektu 

 

niespełnienie 
kryterium skutkuje 
negatywną oceną 

projektu 

 

Adekwatność doboru 
grupy docelowej 

Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów: 

3. adekwatność doboru grupy docelowej: 0-4 pkt 

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 adekwatność doboru grupy docelowej w kontekście 
celu głównego projektu, 

 poprawność, kompletność i spójność 
charakterystyki istotnych cech oraz opisu sytuacji 
problemowej grupy docelowej projektu (w 

KOP  0-10 pkt 

 

w celu 
potwierdzenia 

adekwatnej liczby 
punktów dla 

danego projektu 
dopuszczalne 

3 indywidualne 
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kontekście potrzeb, oczekiwań i barier uczestników 
projektu) 

4. opis sposobu rekrutacji: 0-6 pkt 

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 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. 

Punkty podlegają sumowaniu. 

W ramach oceny wymagane jest uzyskanie minimum 6 
pkt. Nieuzyskanie minimalnej liczby punktów oznacza 
niespełnienie kryterium. 

wezwanie 
Wnioskodawcy do 

przedstawienia 
wyjaśnień, a także 

do uzupełnienia 
lub poprawy 

projektu   
 

 

niespełnienie 
kryterium skutkuje 
negatywną oceną 

projektu 

Kwalifikowalność 
wydatków 

Ocenie podlega: kwalifikowalność wydatków zgodnie z 
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 w wersji aktualnej na dzień 
ogłoszenia konkursu, wytycznymi ministra właściwego ds. 
rozwoju regionalnego (jeśli dotyczy) oraz regulaminem 
konkursu. 

Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów: 

KOP  0-8 pkt 

w celu 
potwierdzenia 

adekwatnej liczby 
punktów dla 

danego projektu 
dopuszczalne 

wezwanie 
Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

3 indywidualne 
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1. niezbędność wydatków w kontekście celu 
głównego oraz zadań podejmowanych w 
projekcie: 0-3 pkt 

2. efektywność i racjonalność zaplanowanych 
wydatków: 0-5 pkt 

Punkty podlegają sumowaniu. 

W ramach oceny wymagane jest uzyskanie minimum 5 
pkt.  

Nieuzyskanie minimalnej liczby punktów oznacza 
niespełnienie kryterium.  

wyjaśnień, a także 
do uzupełnienia 

lub poprawy 
projektu   

 

 

niespełnienie 
kryterium skutkuje 
negatywną oceną 

projektu 

Adekwatność opisu  
i doboru zadań 

Ocenie w ramach kryterium podlega: 

 adekwatność doboru poszczególnych zadań w 
kontekście osiągnięcia celu głównego projektu, 
zdiagnozowanych problemów i potrzeb grupy 
docelowej oraz poprawność opisu zakresu 
merytorycznego zadań (z uwzględnieniem rodzaju i 
charakteru wsparcia, liczby uczestników zadań) 
wraz ze wskazaniem podmiotu realizującego 
działania w ramach zadania, 

 spójność i logiczność zadań w kontekście celu 
głównego projektu, zdiagnozowanych problemów i 
potrzeb grupy docelowej, 

 racjonalność harmonogramu realizacji projektu, w 
tym wskazanie terminów rozpoczęcia i zakończenia 
działań, kolejność realizowanych zadań. 

W ramach oceny wymagane jest uzyskanie minimum 5 
pkt. Nieuzyskanie minimalnej liczby punktów oznacza 
niespełnienie kryterium. 

KOP  0-8 pkt 

 

w celu 
potwierdzenia  

adekwatnej liczby 
punktów dla 

danego projektu 
dopuszczalne 

wezwanie 
Wnioskodawcy do 

przedstawienia 
wyjaśnień, a także 

do uzupełnienia 
lub poprawy 

projektu 

 

niespełnienie 
kryterium skutkuje 
negatywną oceną 

projektu 

3 indywidualne 
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Zdolność do efektywnej 
realizacji projektu 

Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów: 

1. potencjał Wnioskodawcy / partnerów: 0-5 pkt 

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 potencjał kadrowy Wnioskodawcy / partnerów oraz 
opis sposobu jego wykorzystania w ramach projektu 
(kluczowe osoby, które zostaną zaangażowane do 
realizacji projektu oraz ich planowana funkcja w 
projekcie), 

 potencjał finansowy i techniczny Wnioskodawcy / 
partnerów (zaplecze, pomieszczenia, sprzęt itp.) 
oraz opis sposobu jego wykorzystania w ramach 
projektu 

2. doświadczenie Wnioskodawcy / partnerów: 0-5 pkt 

W ramach subkryterium ocenie podlega doświadczenie 
Wnioskodawcy / partnerów w obszarach : 

 realizacji działań na rzecz włączenia społecznego, 

 realizacji działań na rzecz grupy docelowej, do 
której skierowany jest dany projekt, 

 realizacji działań zbieżnych z zakresem wsparcia 
EFS na terytorium, na którym realizowany będzie 
dany projekt. 

 

Punkty w ramach tego subkryterium będą przyznawane w 
następujący sposób: 

 Wnioskodawca posiada doświadczenie w trzech 
wskazanych obszarach– 5 pkt 

 Wnioskodawca posiada doświadczenie w dwóch z 
trzech wskazanych obszarów– 3 pkt.  

 Wnioskodawca posiada doświadczenie w jednym 
z trzech wskazanych obszarów– 1 pkt.  

KOP  0-10 pkt 

 

w celu 
potwierdzenia  

adekwatnej liczby 
punktów dla 

danego projektu 
dopuszczalne 

wezwanie 
Wnioskodawcy do 

przedstawienia 
wyjaśnień, a także 

do uzupełnienia 
lub poprawy 

projektu 

 

niespełnienie 
kryterium skutkuje 
negatywną oceną 

projektu 

2 indywidualne 
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 Wnioskodawca nie posiada doświadczenia w 
żadnym ze wskazanych obszarów – 0 pkt. 

 

Punkty w ramach 2 subkryterium nie podlegają 
sumowaniu. 

 

Punkty otrzymane z poszczególnych subkryteriów 
podlegają sumowaniu. 

W ramach oceny wymagane jest uzyskanie minimum 6 
pkt. Nieuzyskanie minimalnej liczby punktów oznacza 
niespełnienie kryterium. 

Projekt skierowany do 
osób z 
niepełnosprawnościami  

W ramach kryterium ocenie podlega, w jakim stopniu 
wsparciem w ramach projektu obejmowane są: osoby o 
znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w 
tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z 
całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. 

 projekt nie przewiduje wsparcia ww. osób lub osoby te 
stanowią do 20% uczestników projektu: 0 pkt 

 ww. osoby stanowią powyżej 20% do 30% uczestników 
projektu: 3 pkt 

 ww. osoby stanowią powyżej 30% do 40% uczestników 
projektu: 4 pkt 

 ww. osoby stanowią powyżej 40% do 50% uczestników 
projektu: 5 pkt 

 ww. osoby stanowią powyżej 50% do 60% uczestników 
projektu: 6 pkt 

 ww. osoby stanowią powyżej 60% do 70% uczestników 
projektu: 7 pkt 

KOP 0-10 pkt 2 indywidualne 
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 ww. osoby stanowią powyżej 70% do 80% uczestników 
projektu: 8 pkt 

 ww. osoby stanowią powyżej 80% do 90% uczestników 
projektu: 9 pkt 

 ww. osoby stanowią powyżej 90% uczestników 
projektu: 10 pkt 

Punkty nie podlegają sumowaniu. 

W ramach oceny nie jest wymagane uzyskanie minimum 
punktowego. Przyznanie 0 pkt nie eliminuje projektu z 
oceny. 

Realizacja projektów 
rewitalizacyjnych 

W ramach kryterium ocenie podlega, czy projekt wynika z 
obowiązującego (na dzień składania wniosku o 
dofinansowanie) programu rewitalizacji znajdującego się 
w wykazie programów rewitalizacji prowadzonym przez 
Instytucję Zarządzającą RPO. Wynikanie projektu z 
programu rewitalizacji oznacza albo wskazanie go wprost 
w programie rewitalizacji albo określenie go w ogólnym 
(zbiorczym) opisie innych, uzupełniających rodzajów 
działań rewitalizacyjnych: 

 projekt wynika z obowiązującego programu 
rewitalizacji, znajdującego się w wykazie programów 
rewitalizacji prowadzonym przez Instytucję 
Zarządzającą RPO - 10 pkt; 

 projekt nie spełnia powyższego warunku  0 pkt. 

W ramach oceny nie jest wymagane uzyskanie minimum 
punktowego. Przyznanie 0 pkt nie eliminuje projektu z 
oceny. 

KOP 0-10 pkt 1 indywidualne 
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Wykorzystanie 
pozytywnie 
zwalidowanych 
produktów projektów 
innowacyjnych POKL lub 
PIW EQUAL 

W ramach kryterium premiowane są projekty, które 
korzystają z pozytywnie zwalidowanych produktów 
projektów innowacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki lub Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL:  

 projekt korzysta z pozytywnie zwalidowanych 
produktów projektów innowacyjnych Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki lub Programu Inicjatywy 
Wspólnotowej EQUAL – 10 pkt 

 projekt nie korzysta z pozytywnie zwalidowanych 
produktów projektów innowacyjnych Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki lub Programu Inicjatywy 
Wspólnotowej EQUAL – 0 pkt 

W ramach oceny nie jest wymagane uzyskanie minimum 
punktowego. Przyznanie 0 pkt nie eliminuje projektu z 
oceny. 

KOP 0-10 pkt 1 indywidualne 

Wpływ projektu na 
rozwój Obszaru 
Strategicznej Interwencji 
(OSI)  

W ramach kryterium ocenie podlega wpływ realizacji 
projektu na rozwój Obszaru Strategicznej Interwencji: 
Obszary zagrożone skumulowanymi problemami 
społecznymi – ubóstwo.  

Weryfikowane będzie czy projekt zakłada wsparcie 
mieszkańców powiatów zagrożonych skumulowanymi 
problemami społecznymi, tj. powiatów, w których wartość 
syntetycznego wskaźnika uwzględniającego dane na 
temat osób korzystających z pomocy społecznej, dzieci do 
lat 17, na które rodzice pobierają zasiłek rodzinny oraz 
osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w urzędzie 
pracy, jest niższa od średniej dla województwa 
małopolskiego:  

 do 50% uczestników projektu stanowią mieszkańcy 
powiatów, w których ww. wskaźnik jest niższy od 
średniej dla województwa: 0 pkt 

KOP 0-10 pkt 2 indywidualne 
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 powyżej 50% i mniej niż 100% uczestników projektu 
stanowią mieszkańcy powiatów, w których ww. 
wskaźnik jest niższy od średniej dla województwa: 5 
pkt 

 100% uczestników projektu stanowią mieszkańcy 
powiatów, w których ww. wskaźnik jest niższy od 
średniej dla województwa: 10 pkt 

Lista powiatów, w których ww. wskaźnik jest niższy od 
średniej dla województwa zostanie wskazana w 
regulaminie konkursu (wg aktualnych, dostępnych na 
dzień ogłoszenia naboru danych). 

Punkty nie podlegają sumowaniu. 

W ramach oceny nie jest wymagane uzyskanie minimum 
punktowego. Przyznanie 0 pkt nie eliminuje projektu z 
oceny. 
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Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne  

Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie 

typ projektu A. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności wielospecjalistycznych zespołów wczesnej interwencji dla rodzin z dzieckiem 

niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością 

nr i nazwa osi priorytetowej 9 OŚ PRIORYTETOWA REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE 

nr i nazwa działania Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne  (PRIORYTET INWESTYCYJNY 9iv) 

nr i nazwa poddziałania  Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie 

typ projektu A. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności wielospecjalistycznych zespołów wczesnej interwencji dla rodzin z 

dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością  

 

nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

ocena formalna 

Kwalifikowalność 
wnioskodawcy i 
partnerów (jeśli 
dotyczy) 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy: 

1. Wnioskodawca i partnerzy (jeśli dotyczy) 
znajdują 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 ust. 4 ustawy z dn. 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych 
(j.t.Dz.U.2016r. 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 

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 

- indywidulane 
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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 
2016r. poz. 1541) 

3. Wnioskodawca i partnerzy (o ile budżet projektu 
uwzględnia wydatki partnera) posiadają łącznie 
roczny obrót równy lub wyższy od rocznych 
wydatków w projekcie. W przypadku, gdy projekt 
trwa dłużej niż jeden rok kalendarzowy (12 
miesięcy) należy wartość obrotu odnieść do roku 
realizacji projektu, w którym wartość 
planowanych wydatków jest najwyższa, 

4. Wyboru partnera dokonano 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 (jeśli dotyczy). 

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

Realizacja świadczeń 
zdrowotnych wyłącznie 
przez podmioty do tego 
uprawnione na mocy 
obowiązujących 
przepisów prawa  

W ramach kryterium ocenie podlega czy projekt 
przewiduje udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 
wyłącznie przez podmioty wykonujące działalność 
leczniczą uprawnione do tego na mocy przepisów 
prawa obowiązującego.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

 tak / nie 

 

w celu potwierdzenia  

spełnienia kryterium 
dopuszczalne wezwanie 

Wnioskodawcy do 
przedstawienia wyjaśnień, 

jak również do  

- indywidualne 



68 

 

nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

projektu oraz na podstawie rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą.  

Adres internetowy pod którym dostępny jest 
rejestr podmiotów leczniczych zostanie wskazany 
w regulaminie konkursu. 

uzupełnienia lub poprawy 
projektu  

 

niespełnienie kryterium 
skutkuje negatywną oceną 

projektu 

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 konkursu, 

2. Wnioskodawca w okresie realizacji projektu 
prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, 
filię, delegaturę oddział czy inną formę 
działalności) 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 

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 

- indywidulane 
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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 
konkursu, 

6. grupa docelowa jest zgodna z zapisami SzOOP 
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 konkursu. 

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

Limit składanych 
wniosków 

W ramach kryterium ocenie podlega czy 
Wnioskodawca nie złożył więcej niż 1 wniosek o 
dofinansowanie projektu w odniesieniu do 
Regionalnego Programu Zdrowotnego (RPZ). 

Złożenie przez Wnioskodawcę więcej niż 1 wniosku o 
dofinansowanie w odniesieniu do RPZ skutkuje 

KOP  tak / nie  

 

niespełnienie kryterium 
skutkuje negatywną oceną 

projektu 

- indywidualne 
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niespełnieniem kryterium dla wszystkich złożonych 
wniosków dla RPZ.  

Ocena spełnienia kryterium odbywa się na 
podstawie systemu aplikacyjnego e-RPO oraz treści 
wniosku o dofinansowanie. 

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 
SzOOP,  

2. poprawność merytoryczna wypełnienia wniosku 
o dofinansowanie pod kątem zgodności z 
warunkami określonymi w wytycznych ministra 
właściwego ds. rozwoju regionalnego tj. 
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w 
obszarze włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa z wykorzystaniem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego i 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 
zdrowia 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 

Zgodność projektu z 
wybranym 
Regionalnym 
Programem 
Zdrowotnym (RPZ) 

W ramach kryterium ocenie podlega czy projekt jest 
zgodny z zakresem właściwego programu polityki 
zdrowotnej, który stanowi załącznik do regulaminu 
konkursu. 

KOP tak / nie 

w celu potwierdzenia 
spełnienia kryterium 

dopuszczalne wezwanie 
Wnioskodawcy do 

przedstawienia wyjaśnień, 
jak również do 

- indywidualne 
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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 

Zakres i limit 
finansowania 
krzyżowego (cross-
financing) oraz zakupu 
środków trwałych  

W ramach kryterium ocenie podlega zgodność z 
limitami oraz zasadami, w tym zasadami 
dotyczącymi zwiększania limitu 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 i regulaminie konkursu w zakresie: 

1. finansowania krzyżowego (cross-financingu) 
wraz z uzasadnieniem stosowania, 

KOP  tak / nie 

 

w celu potwierdzenia  

spełnienia kryterium 
dopuszczalne wezwanie 

Wnioskodawcy do 
przedstawienia wyjaśnień, 

jak również do 
uzupełnienia lub poprawy 

projektu  

 

- indywidualne 
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2. zakupionych środków trwałych wraz z 
uzasadnieniem stosowania. 

niespełnienie kryterium 
skutkuje negatywną oceną 

projektu 

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 i regulaminie 
konkursu, 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) kosztów pośrednich, 

d) prawidłowości stosowania uproszczonych 
metod rozliczania wydatków (o ile dotyczy) 

e)  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 

Wpływ na polityki 
horyzontalne:  

1. zasada równości 
szans i 
niedyskryminacji, w 
tym dostępności dla 

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

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

2. zasady zrównoważonego rozwoju. 

KOP tak / nie 

 

w celu potwierdzenia 
spełnienia kryterium 

dopuszczalne wezwanie 
Wnioskodawcy do 

przedstawienia wyjaśnień, 

- indywidualne 
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osób z 
niepełnosprawnościami  

2. zasada 
zrównoważonego 
rozwoju 

Kryterium zostanie uznane za spełnione w 
przypadku gdy 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 
powyższe zasady horyzontalne skutkuje 
niespełnieniem kryterium. 

jak również do 
uzupełnienia lub poprawy 

projektu  

 

niespełnienie kryterium 
skutkuje negatywną oceną 

projektu 

Wpływ na politykę 
horyzontalną:  

zasada równości szans 
kobiet i mężczyzn 

Ocenie w ramach kryterium podlega zgodność 
projektu z zasadą horyzontalną - wpływ na realizację 
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. 

Ocena w ramach kryterium odbywa się w 
następujący sposób: 

 projekt nie uzyskał w ramach oceny standardu 
minimum wymaganej minimalnej ilości punktów 
(0-2 pkt standardu minimum) – 0 pkt  

 projekt uzyskał w ramach oceny standardu 
minimum wymaganą minimalną ilość punktów (3 
pkt standardu minimum) lub został 
zakwalifikowany do wyjątków – 6 pkt  

 projekt uzyskał w ramach oceny standardu 
minimum większą niż wymagana ilość punktów 
(4-5 pkt standardu minimum) –  8 pkt 

KOP 0-10 pkt 

 

w celu potwierdzenia 
adekwatnej liczby 

punktów dla danego 
projektu dopuszczalne 

wezwanie Wnioskodawcy 
do przedstawienia 

wyjaśnień, a także do 
uzupełnienia lub poprawy 

projektu  

 

niespełnienie kryterium 
skutkuje negatywną oceną 

projektu 

1 indywidualne 
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 projekt uzyskał w ramach oceny standardu 
minimum maksymalną ilość punktów  
(6 pkt standardu minimum) –  10 pkt 

Punkty nie podlegają sumowaniu.  

W ramach oceny wymagane jest uzyskanie 
minimum 6 pkt. Nieuzyskanie minimalnej liczby 
punktów oznacza niespełnienie kryterium. 

Adekwatność celu 
głównego projektu  
i poprawność 
przyjętych wskaźników 

Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów: 

1. adekwatność celu głównego projektu: 0-5 pkt 

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 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: 0-5 pkt  

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 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. 

Punkty podlegają sumowaniu.  

KOP  0-10 pkt 

 

w celu potwierdzenia 
adekwatnej liczby 

punktów dla danego 
projektu dopuszczalne 

wezwanie Wnioskodawcy 
do przedstawienia 

wyjaśnień, a także do 
uzupełnienia lub poprawy 

projektu  

 

niespełnienie kryterium 
skutkuje negatywną oceną 

projektu 

3 indywidualne 
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W ramach oceny wymagane jest uzyskanie 
minimum 6 pkt. Nieuzyskanie minimalnej liczby 
punktów oznacza niespełnienie kryterium.  

Adekwatność doboru 
grupy docelowej 

Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów: 

1. adekwatność doboru grupy docelowej: 0-4 pkt 

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 adekwatność doboru grupy docelowej w 
kontekście celu głównego projektu, 

 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: 0-6 pkt 

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 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 

KOP  0-10 pkt 

 

w celu potwierdzenia 
adekwatnej liczby 

punktów dla danego 
projektu dopuszczalne 

wezwanie Wnioskodawcy 
do przedstawienia 

wyjaśnień, a także do 
uzupełnienia lub poprawy 

projektu  

 

niespełnienie kryterium 
skutkuje negatywną oceną 

projektu 

3 indywidualne 
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danych dotyczących skali zainteresowania 
planowanym wsparciem. 

Punkty podlegają sumowaniu.  

W ramach oceny wymagane jest uzyskanie 
minimum 6 pkt. Nieuzyskanie minimalnej liczby 
punktów oznacza niespełnienie kryterium.  

Adekwatność opisu  
i doboru zadań 

Ocenie w ramach kryterium 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. 

W ramach oceny wymagane jest uzyskanie 
minimum 6 pkt. Nieuzyskanie minimalnej liczby 
punktów oznacza niespełnienie kryterium.  

KOP  0-10 pkt 

 

w celu potwierdzenia   

adekwatnej liczby 
punktów dla danego 

projektu dopuszczalne 
wezwanie Wnioskodawcy 

do przedstawienia 
wyjaśnień, a także do 

uzupełnienia lub poprawy 
projektu  

 

niespełnienie kryterium 
skutkuje negatywną oceną 

projektu 

3 indywidualne 

Zdolność do efektywnej 
realizacji projektu 

 Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów: 

1. potencjał Wnioskodawcy / partnerów: 0-6 pkt 

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

KOP  0-10 pkt 

 

w celu potwierdzenia   

2 indywidualne 
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 potencjał kadrowy Wnioskodawcy / 
partnerów oraz opis sposobu jego 
wykorzystania w ramach projektu (kluczowe 
osoby, które zostaną zaangażowane do 
realizacji projektu oraz ich planowana funkcja 
w projekcie),  

 potencjał finansowy i techniczny 
Wnioskodawcy / partnerów (zaplecze, 
pomieszczenia, sprzęt itp.) oraz opis sposobu 
jego wykorzystania w ramach projektu 

2. doświadczenie Wnioskodawcy / partnerów: 0-4 
pkt 

W ramach subkryterium ocenie podlega 
doświadczenie Wnioskodawcy / partnerów w 
obszarze tematycznym odpowiadającym danemu 
projektowi, w realizacji działań na rzecz grupy 
docelowej, do której skierowany jest dany projekt, w 
realizacji działań na terytorium, na którym będzie 
realizowany dany projekt. 

Punkty podlegają sumowaniu.  

W ramach oceny wymagane jest uzyskanie 
minimum 6 pkt. Nieuzyskanie minimalnej liczby 
punktów oznacza niespełnienie kryterium. 

adekwatnej liczby 
punktów dla danego 

projektu dopuszczalne 
wezwanie Wnioskodawcy 

do przedstawienia 
wyjaśnień, a także do 

uzupełnienia lub poprawy 
projektu  

 

niespełnienie kryterium 
skutkuje negatywną oceną 

projektu 

Ryzyko nieosiągnięcia 
założeń projektu  

Ocenie w ramach kryterium podlega kompletność i 
trafność opisu ryzyka nieosiągnięcia założeń 
projektu, w tym: 

 analizy sytuacji, których wystąpienie utrudni 
lub uniemożliwi osiągnięcie wartości 
docelowej wskaźników produktu / rezultatu, 

 oceny prawdopodobieństwa wystąpienia 
powyższych sytuacji 

KOP  0-10 pkt 

 

w celu potwierdzenia  

adekwatnej liczby 
punktów dla danego 

projektu dopuszczalne 
wezwanie Wnioskodawcy 

do przedstawienia 

2 indywidualne 
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 opisu możliwych sposobów przeciwdziałania 
ryzyku lub minimalizowania negatywnych 
efektów w przypadku jego wystąpienia. 

W ramach oceny wymagane jest uzyskanie 
minimum 6 pkt. Nieuzyskanie minimalnej liczby 
punktów oznacza niespełnienie kryterium.  

wyjaśnień, a także do 
uzupełnienia lub poprawy 

projektu  

 

niespełnienie kryterium 
skutkuje negatywną oceną 

projektu 

Sposób zarządzania 
projektem oraz zadania 
zlecone i rola 
partnerów (jeśli 
dotyczy) 

Kryterium dla projektów realizowanych w 
partnerstwie lub uwzględniających zadania zlecone. 
0-10 pkt 

Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów: 

1. sposób zarządzania projektem: 0-6 pkt 

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 poprawność, kompletność i spójność opisu 
sposobu zarządzania projektem, w tym:  

 podział obowiązków i zakres zadań na 
poszczególnych stanowiskach,  

 wymiar zaangażowania personelu,  

 sposób podejmowania decyzji 

2. rola partnerów lub innych podmiotów 
zaangażowanych w realizację projektu: 0-4 pkt 

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 poprawność opisu oraz uzasadnienie roli 
partnerów lub innych podmiotów 
zaangażowanych w realizację projektu, z 
uwzględnieniem zadań zleconych. 

Punkty podlegają sumowaniu.  

W ramach oceny wymagane jest uzyskanie 
minimum 6 pkt. Nieuzyskanie minimalnej liczby 
punktów oznacza niespełnienie kryterium.  

KOP  0-10 pkt 

 

w celu potwierdzenia  

adekwatnej liczby 
punktów dla danego 

projektu dopuszczalne 
wezwanie Wnioskodawcy 

do przedstawienia 
wyjaśnień, a także do 

uzupełnienia lub poprawy 
projektu  

 

niespełnienie kryterium 
skutkuje negatywną oceną 

projektu 

1 indywidualne 
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Kryterium dla projektów nierealizowanych w 
partnerstwie i nieuwzględniających zadań 
zleconych: 0-10 pkt 

Ocenie w ramach kryterium podlega: 

 poprawność, kompletność i spójność opisu 
sposobu zarządzania projektem, w tym: 

- podział obowiązków i zakres zadań na 
poszczególnych stanowiskach, 

- wymiar zaangażowania personelu, 

- sposób podejmowania decyzji. 

W ramach oceny wymagane jest uzyskanie 
minimum 6 pkt. Nieuzyskanie minimalnej liczby 
punktów oznacza niespełnienie kryterium. 

Kwalifikowalność i 
efektywność wydatków 

Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów: 

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 Funduszu Spójności na lata 
2014-2020, wytycznymi ministra właściwego ds. 
rozwoju regionalnego (jeśli dotyczy) oraz 
regulaminem konkursu: 0-4 pkt 

2. efektywność zaplanowanych wydatków w 
kontekście celu głównego oraz zadań 
podejmowanych w projekcie: 0-5 pkt 

3. prawidłowość sporządzenia tabel finansowych: 
0-1 pkt 

Punkty podlegają sumowaniu. 

KOP  0-10 pkt 

 

w celu potwierdzenia   

adekwatnej liczby 
punktów dla danego 

projektu dopuszczalne 
wezwanie Wnioskodawcy 

do przedstawienia 
wyjaśnień, a także do 

uzupełnienia lub poprawy 
projektu  

 

niespełnienie kryterium 
skutkuje negatywną oceną 

projektu 

2 indywidualne 
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W ramach oceny wymagane jest uzyskanie 
minimum 6 pkt. Nieuzyskanie minimalnej liczby 
punktów oznacza niespełnienie kryterium.  

Zwiększenie 
dostępności wsparcia 
dla uczestników 

W ramach kryterium ocenie podlega czy: 

- projekt przewiduje realizację wsparcia również w 
godzinach popołudniowych i wieczornych oraz w 
soboty tj. co najmniej w 1 sobotę w miesiącu przez 6 
godz. oraz co najmniej 2 dni tygodniowo do godz. 18  
- 10 pkt 

 - projekt nie przewiduje realizacji wsparcia również 
w godzinach popołudniowych i wieczornych oraz w 
soboty tj. co najmniej w 1 sobotę w miesiącu przez 6 
godz. oraz co najmniej 2 dni tygodniowo do godz. 18 
- 0 pkt 

W ramach oceny nie jest wymagane uzyskanie 
minimum punktowego.  

Przyznanie 0 punktów nie eliminuje projektu z 
oceny. 

KOP 0-10 pkt  3 indywidualne 

Realizacja projektu 
przez placówkę POZ 
posiadającą umowę  o 
udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej z 
publicznym płatnikiem 
świadczeń 
zdrowotnych 

W ramach kryterium ocenie podlega czy: 

- Wnioskodawcą lub partnerem w projekcie jest 
podmiot wykonujący działalność leczniczą 
udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju 
podstawowa opieka zdrowotna na podstawie 
zawartej umowy o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej z publicznym płatnikiem świadczeń 
zdrowotnych - 10 pkt 

- Wnioskodawcą ani partnerem w projekcie nie jest 
podmiot wykonujący działalność leczniczą 
udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju 
podstawowa opieka zdrowotna na podstawie 
zawartej umowy o udzielanie świadczeń opieki 

KOP 0-10 pkt 2 indywidualne 
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zdrowotnej z publicznym płatnikiem świadczeń 
zdrowotnych - 0 pkt 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 
projektu oraz na podstawie rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą.  

Adres internetowy pod którym dostępny jest rejestr 
podmiotów leczniczych zostanie wskazany w 
regulaminie konkursu. 

W ramach oceny nie jest wymagane uzyskanie 
minimum punktowego. Przyznanie 0 punktów nie 
eliminuje projektu z oceny. 

Akredytacja lub 
certyfikacja jakości 
świadczonych usług 

W ramach kryterium ocenie podlega czy: 

- Wnioskodawca lub partner projektu posiada 
akredytację wydaną na podstawie Ustawy z dn. 6 
listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia 
(tj. Dz.U. 2016 poz. 2135) lub posiada certyfikat 
normy EN 15224 - Usługi Ochrony Zdrowia - System 
Zarządzania Jakością - 10 pkt 

- Wnioskodawca i partner projektu nie posiada 
akredytacji wydanej na podstawie Ustawy z dn. 6 
listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia 
(tj. Dz.U. 2016 poz. 2135), ani certyfikatu normy EN 
15224 -Usługi Ochrony Zdrowia - System 
Zarządzania Jakością - 0 pkt 

W ramach oceny nie jest wymagane uzyskanie 
minimum punktowego. Przyznanie 0 punktów nie 
eliminuje projektu z oceny. 

KOP 0-10 pkt  2 indywidualne 

Doświadczenie 
Wnioskodawcy lub 
partnera w obszarze 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

10 pkt - projekt spełnia oba z poniższych warunków: 

KOP 0-10 pkt  1 indywidualne 
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realizowanego RPZ oraz 
komplementarność z 
innymi projektami 

1. Wnioskodawca lub partner projektu posiada co 
najmniej 3 letnie doświadczenie w obszarze 
realizowanego RPZ.  

2. Projekt wykazuje komplementarność co najmniej 
z jednym innym projektem finansowanym ze 
środków UE (również realizowanym we 
wcześniejszych okresach programowania), ze 
środków krajowych lub innych źródeł zgodnie z 
zasadami określonymi w regulaminie konkursu  

5 pkt - projekt spełnia jeden z wyżej wskazanych 
warunków 

0 pkt - projekt nie spełnia żadnego z wyżej 
wskazanych warunków 

Punkty nie podlegają sumowaniu. 

W ramach oceny nie jest wymagane uzyskanie 
minimum punktowego. Przyznanie 0 punktów nie 
eliminuje projektu z oceny. 

Partnerstwo 
projektowe z 
organizacją 
pozarządową 

W ramach kryterium ocenie podlega czy: 

- projekt zakłada partnerstwo z co najmniej jedną 
organizacją pozarządową repezentującą interesy 
pacjentów i posiadającą co najmniej 2-letnie 
doświadczenie w zakresie działań profilaktycznych z 
zakresu danej grupy chorób - 10 pkt 

 - projekt nie zakłada partnerstwa z co najmniej 
jedną organizacją pozarządową repezentującą 
interesy pacjentów i posiadającą co najmniej 2-
letnie doświadczenie w zakresie działań 
profilaktycznych z zakresu danej grupy chorób - 0 
pkt 

W ramach oceny nie jest wymagane uzyskanie 
minimum punktowego.  

KOP 0-10 pkt  1 indywidualne 
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Przyznanie 0 punktów nie eliminuje projektu z 
oceny. 

Preferowany zasięg 
terytorialny projektu 

W ramach kryterium ocenie podlega czy obszar 
realizacji projektu obejmuje co najmniej 2 powiaty 
województwa małopolskiego (z wyłączeniem 
następujących miast na prawach powiatu: Kraków, 
Nowy Sącz, Tarnów). 

Punkty przyznawane są w następujący sposób:  

• obszar realizacji projektu obejmuje co najmniej 2 
powiaty województwa małopolskiego (nie 
uwzględnia się następujących miast na prawach 
powiatu: Kraków, Nowy Sącz, Tarnów) - 10 pkt  

• obszar realizacji projektu nie obejmuje co najmniej 
2 powiatów województwa małopolskiego (nie 
uwzględnia się następujących miast na prawach 
powiatu: Kraków, Nowy Sącz, Tarnów) - 0 pkt 

W ramach oceny nie jest wymagane uzyskanie 
minimum punktowego. 

Przyznanie 0 punktów nie eliminuje projektu z 
oceny. 

KOP 0-10 pkt  1 indywidualne 
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typ projektu B. Wdrożenie programów zdrowotnych ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieży 

nr i nazwa osi priorytetowej 9 OŚ PRIORYTETOWA REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE 

nr i nazwa działania Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne  (PRIORYTET INWESTYCYJNY 9iv) 

nr i nazwa poddziałania  Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie 

typ projektu B. Wdrożenie programów zdrowotnych ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieży 

 

nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

ocena formalna 

Kwalifikowalność 
wnioskodawcy i 
partnerów (jeśli 
dotyczy) 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy: 

1. Wnioskodawca i partnerzy (jeśli dotyczy) 
znajdują się w katalogu typów Beneficjentów 
w SzOOP w wersji aktualnej na dzień 
zatwierdzenia kryterium przez Komitet 
Monitorujący RPO WM na lata 2014 – 2020 
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 ust. 4 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 
r. o finansach publicznych (j.t.Dz.U.2017r. 
poz. 2077 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), 

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 

- indywidulane 
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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 2018r. poz. 703) 

3. Wnioskodawca i partnerzy (o ile budżet projektu 
uwzględnia wydatki partnera) posiadają łącznie 
roczny obrót równy lub wyższy od rocznych 
wydatków w projekcie. W przypadku, gdy projekt 
trwa dłużej niż jeden rok kalendarzowy (12 
miesięcy) należy wartość obrotu odnieść do roku 
realizacji projektu, w którym wartość 
planowanych wydatków jest najwyższa, 

4. Wyboru partnera dokonano 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 (jeśli dotyczy). 

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

Rzetelność 
wnioskodawcy 

W okresie trzech lat poprzedzających datę złożenia 
wniosku o dofinansowanie projektu instytucja 
udzielająca wsparcia nie rozwiązała z własnej 
inicjatywy z  wnioskodawcą i/lub partnerem (jeśli 
dotyczy) umowy o dofinansowanie projektu 
realizowanego ze środków unijnych z przyczyn 
leżących po jego stronie. 

Weryfikacja w ramach kryterium odbywa się w 
oparciu o oświadczenie złożone przez wnioskodawcę 
i partnerów (jeśli dotyczy).  
Każdy podmiot zobowiązany jest do złożenia 
osobnego oświadczenia. 

KOP tak / nie  

w celu potwierdzenia  

spełnienia kryterium 
dopuszczalne wezwanie 

Wnioskodawcy do 
przedstawienia 

wyjaśnień, jak również 
do uzupełnienia lub 
poprawy projektu  

 

- indywidualne 
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niespełnienie kryterium 
skutkuje negatywną 

oceną projektu 

Realizacja świadczeń 
zdrowotnych wyłącznie 
przez podmioty do tego 
uprawnione na mocy 
obowiązujących 
przepisów prawa  

W ramach kryterium ocenie podlega czy projekt 
przewiduje udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 
wyłącznie przez podmioty wykonujące działalność 
leczniczą uprawnione do tego na mocy 
obowiązujących przepisów prawa. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 
projektu oraz na podstawie rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą.  

Adres internetowy pod którym dostępny jest rejestr 
podmiotów leczniczych zostanie wskazany w 
regulaminie konkursu. 

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 
projektu 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy: 

1. projekt wpisuje się w typy projektów wskazane 
dla danego działania/ poddziałania, zgodnie z 
SzOOP w wersji aktualnej na dzień zatwierdzenia 
kryterium przez Komitet Monitorujący RPO WM 
na lata 2014 – 2020 i regulaminem konkursu, 

2. Wnioskodawca w okresie realizacji projektu 
prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, 
filię, delegaturę oddział czy inną formę 
działalności) na terenie województwa 
małopolskiego z możliwością udostępnienia 
pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz 
zapewnia uczestnikom projektu możliwość 
osobistego kontaktu z kadrą 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 

- indywidulane 
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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. zaplanowano realizację projektu w okresie 
wskazanym w regulaminie konkursu, przyjmując 
jako początek biegu tego okresu dzień zawarcia 
umowy o dofinansowanie,  

6. grupa docelowa jest zgodna z zapisami SzOOP w 
wersji aktualnej na dzień zatwierdzenia kryterium 
przez Komitet Monitorujący RPO WM na lata 
2014 – 2020 oraz Wytycznymi ministra 
właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie 



88 

 

nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w wersji 
aktualnej na dzień ogłoszenia konkursu oraz 
regulaminem konkursu. 

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

Limit składanych 
wniosków 

W ramach kryterium ocenie podlega czy 
Wnioskodawca nie złożył więcej niż 1 wniosek o 
dofinansowanie projektu w odniesieniu do danego 
Regionalnego Programu Zdrowotnego (RPZ). 

Złożenie przez Wnioskodawcę więcej niż 1 wniosku o 
dofinansowanie w odniesieniu do danego RPZ 
skutkuje niespełnieniem kryterium dla wszystkich 
złożonych wniosków dla danego RPZ.  

Ocena spełnienia kryterium odbywa się na podstawie 
systemu aplikacyjnego e-RPO oraz treści wniosku o 
dofinansowanie. 

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 w wersji aktualnej na dzień 
zatwierdzenia kryterium przez Komitet 
Monitorujący RPO WM na lata 2014 – 2020, 

KOP tak / nie 

 

w celu potwierdzenia  

spełnienia kryterium 
dopuszczalne wezwanie 

Wnioskodawcy do 
przedstawienia 

- indywidualne 
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2. poprawność merytoryczna wypełnienia wniosku o 
dofinansowanie pod kątem zgodności z 
warunkami określonymi w regulaminie konkursu 
na postawie w szczególności wytycznych ministra 
właściwego ds. rozwoju regionalnego tj. 
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w 
obszarze włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa z wykorzystaniem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego i 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
na lata 2014-2020 z dnia 09.01.2018r. oraz 
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z 
udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-
2020 z dnia 01.01.2018r. 

W przypadku zmiany ww. Wytycznych na etapie 
realizacji projektu, warunki o których mowa powyżej 
będą także spełnione, jeżeli Beneficjent stosować 
będzie do projektu, w całości zmienione Wytyczne. 

wyjaśnień, jak również 
do  uzupełnienia lub 

poprawy projektu  

 

niespełnienie kryterium 
skutkuje negatywną 

oceną projektu  

Zgodność projektu z 
wybranym 
Regionalnym 
Programem 
Zdrowotnym (RPZ) 

W ramach kryterium ocenie podlega czy projekt jest 
zgodny z zakresem właściwego, wybranego, 
wyłącznie jednego programu polityki zdrowotnej, w 
wersji aktualnej na dzień ogłoszenia konkursu, który 
stanowi załącznik do regulaminu konkursu. 

KOP tak / nie 

 

w celu potwierdzenia 
spełnienia kryterium 

dopuszczalne wezwanie 
Wnioskodawcy do 

przedstawienia 
wyjaśnień, jak również 

do  uzupełnienia lub 
poprawy projektu  

 

- indywidualne 
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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 

Zakres i limit 
finansowania 
krzyżowego (cross-
financing) oraz zakupu 
środków trwałych  

W ramach kryterium ocenie podlega zgodność z 
limitami oraz zasadami, w tym zasadami dotyczącymi 
zwiększania limitu 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 w wersji aktualnej na 
dzień ogłoszenia konkursu, SzOOP w wersji aktualnej 
na dzień zatwierdzenia kryterium przez Komitet 
Monitorujący RPO WM na lata 2014 – 2020 i 
regulaminie konkursu w zakresie: 

KOP  tak / nie 

 

w celu potwierdzenia  

spełnienia kryterium 
dopuszczalne wezwanie 

Wnioskodawcy do 
przedstawienia 

wyjaśnień, jak również 
do  uzupełnienia lub 

poprawy projektu  

 

- indywidualne 
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1. finansowania krzyżowego (cross-financingu) wraz 
z uzasadnieniem stosowania, 

2. zakupionych środków trwałych wraz z 
uzasadnieniem stosowania. 

niespełnienie kryterium 
skutkuje negatywną 

oceną projektu 

Poprawność montażu 
finansowego projektu 

1. 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 w wersji 
aktualnej na dzień ogłoszenia konkursu, SzOOP w 
wersji aktualnej na dzień zatwierdzenia kryterium 
przez Komitet Monitorujący RPO WM na lata 
2014 – 2020 i regulaminie konkursu, 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) kosztów pośrednich, 

d) prawidłowości stosowania uproszczonych 
metod rozliczania wydatków (o ile dotyczy) 

e) 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 

Wpływ na polityki 
horyzontalne:  

1. zasada równości 
szans i 

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

KOP tak / nie 

 

w celu potwierdzenia  

- indywidualne 
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niedyskryminacji, w 
tym dostępności dla 
osób z 
niepełnosprawnościami  

2. zasada 
zrównoważonego 
rozwoju 

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

2.zasady zrównoważonego rozwoju. 

Kryterium zostanie uznane za spełnione w 
przypadku gdy projekt realizuje zasadę równości 
szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla 
osób z niepełnosprawnościami zgodnie z 
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 w wersji aktualnej na dzień 
ogłoszenia konkursu oraz charakteryzuje się 
neutralnym lub pozytywnym wpływem na realizację 
zasady zrównoważonego rozwoju. 

Stwierdzenie negatywnego wpływu projektu na 
powyższe zasady horyzontalne skutkuje 
niespełnieniem kryterium. 

spełnienia kryterium 
dopuszczalne wezwanie 

Wnioskodawcy do 
przedstawienia 

wyjaśnień, jak również 
do  uzupełnienia lub 

poprawy projektu  

 

niespełnienie kryterium 
skutkuje negatywną 

oceną projektu 

Wpływ na politykę 
horyzontalną:  

zasada równości szans 
kobiet i mężczyzn 

Ocenie w ramach kryterium podlega zgodność 
projektu z zasadą horyzontalną - wpływ na realizację 
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 w wersji 
aktualnej na dzień ogłoszenia konkursu. 

Ocena w ramach kryterium odbywa się w następujący 
sposób: 

KOP 0-10 pkt 

 

w celu potwierdzenia   

adekwatnej liczby 
punktów dla danego 

projektu dopuszczalne 
wezwanie 

Wnioskodawcy do 
przedstawienia 

wyjaśnień, a także do 
uzupełnienia lub 

poprawy projektu  

 

1 indywidualne 
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 projekt nie uzyskał w ramach oceny standardu 
minimum wymaganej minimalnej ilości punktów 
(0-2 pkt standardu minimum) – 0 pkt  

 projekt uzyskał w ramach oceny standardu 
minimum wymaganą minimalną ilość punktów (3 
pkt standardu minimum) lub został 
zakwalifikowany do wyjątków – 6 pkt  

 projekt uzyskał w ramach oceny standardu 
minimum większą niż wymagana ilość punktów 
(4-5 pkt standardu minimum) –  8 pkt 

 projekt uzyskał w ramach oceny standardu 
minimum maksymalną ilość punktów (6 pkt 
standardu minimum) –  10 pkt 

Punkty nie podlegają sumowaniu.  

W ramach oceny wymagane jest uzyskanie 
minimum 6 pkt. Nieuzyskanie minimalnej liczby 
punktów oznacza niespełnienie kryterium. 

niespełnienie kryterium 
skutkuje negatywną 

oceną projektu 

Adekwatność celu 
głównego projektu  
i poprawność 
przyjętych wskaźników 

Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów: 

1. adekwatność celu głównego projektu: 0-4 pkt 

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 adekwatność celu głównego projektu do 
osiągnięcia celu szczegółowego / celów 
szczegółowych danego działania / poddziałania 
zgodnie z SzOOP w wersji aktualnej na dzień 
zatwierdzenia kryterium przez Komitet 
Monitorujący RPO WM na lata 2014 – 2020, 

 adekwatność celu głównego projektu do 
zdiagnozowanych problemów grupy docelowej 
w ramach projektu 

2. poprawność przyjętych wskaźników: 0-6 pkt  

KOP  0-10 pkt 

 

w celu potwierdzenia  

adekwatnej liczby 
punktów dla danego 

projektu dopuszczalne 
wezwanie 

Wnioskodawcy do 
przedstawienia 

wyjaśnień, a także do 
uzupełnienia lub 

poprawy projektu  

 

3 indywidualne 
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w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 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. 

Punkty podlegają sumowaniu.  

W ramach oceny wymagane jest uzyskanie 
minimum 6 pkt. Nieuzyskanie minimalnej liczby 
punktów oznacza niespełnienie kryterium.  

niespełnienie kryterium 
skutkuje negatywną 

oceną projektu 

Adekwatność doboru 
grupy docelowej 

Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów: 

1. adekwatność doboru grupy docelowej: 0-4 pkt 

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 adekwatność doboru grupy docelowej w 
kontekście celu głównego projektu, 

 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: 0-6 pkt 

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 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 

KOP  0-10 pkt 

 

w celu potwierdzenia  

adekwatnej liczby 
punktów dla danego 

projektu dopuszczalne 
wezwanie 

Wnioskodawcy do 
przedstawienia 

wyjaśnień, a także do 
uzupełnienia lub 

poprawy projektu  

 

niespełnienie kryterium 
skutkuje negatywną 

oceną projektu 

3 indywidualne 



95 

 

nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

(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. 

Punkty podlegają sumowaniu.  

W ramach oceny wymagane jest uzyskanie 
minimum 6 pkt. Nieuzyskanie minimalnej liczby 
punktów oznacza niespełnienie kryterium.  

Adekwatność opisu  
i doboru zadań 

Ocenie w ramach kryterium 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  0-10 pkt 

 

w celu potwierdzenia   

adekwatnej liczby 
punktów dla danego 

projektu dopuszczalne 
wezwanie 

Wnioskodawcy do 
przedstawienia 

wyjaśnień, a także do 
uzupełnienia lub 

poprawy projektu  

 

niespełnienie kryterium 
skutkuje negatywną 

oceną projektu 

3 indywidualne 
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W ramach oceny wymagane jest uzyskanie 
minimum 6 pkt. Nieuzyskanie minimalnej liczby 
punktów oznacza niespełnienie kryterium.  

Zdolność do efektywnej 
realizacji projektu 

Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów: 

1. potencjał Wnioskodawcy / partnerów: 0-6 
pkt 

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 potencjał kadrowy Wnioskodawcy / partnerów 
oraz opis sposobu jego wykorzystania w 
ramach projektu (kluczowe osoby, które 
zostaną zaangażowane do realizacji projektu 
oraz ich planowana funkcja w projekcie),  

 potencjał finansowy i techniczny 
Wnioskodawcy / partnerów (zaplecze, 
pomieszczenia, sprzęt itp.) oraz opis sposobu 
jego wykorzystania w ramach projektu 

2. doświadczenie Wnioskodawcy / partnerów: 0-4 
pkt 

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 doświadczenie Wnioskodawcy / partnerów w 
obszarze tematycznym odpowiadającym 
danemu projektowi, 

 doświadczenie Wnioskodawcy / partnerów w 
realizacji działań na rzecz grupy docelowej, do 
której skierowany jest dany projekt,  

 doświadczenie Wnioskodawcy / partnerów w 
realizacji działań na terytorium, na którym 
będzie realizowany dany projekt. 

Punkty podlegają sumowaniu.  

KOP  0-10 pkt 

 

w celu potwierdzenia   

adekwatnej liczby 
punktów dla danego 

projektu dopuszczalne 
wezwanie 

Wnioskodawcy do 
przedstawienia 

wyjaśnień, a także do 
uzupełnienia lub 

poprawy projektu  

 

niespełnienie kryterium 
skutkuje negatywną 

oceną projektu 

2 

 

indywidualne 
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W ramach oceny wymagane jest uzyskanie 
minimum 6 pkt. Nieuzyskanie minimalnej liczby 
punktów oznacza niespełnienie kryterium.  

Ryzyko nieosiągnięcia 
założeń projektu  

Ocenie w ramach kryterium podlega kompletność i 
trafność opisu ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu, 
w tym: 

 analizy sytuacji, których wystąpienie utrudni 
lub uniemożliwi osiągnięcie wartości docelowej 
wskaźników produktu / rezultatu, 

 oceny prawdopodobieństwa wystąpienia 
powyższych sytuacji 

 opisu możliwych sposobów przeciwdziałania 
ryzyku lub minimalizowania negatywnych 
efektów w przypadku jego wystąpienia. 

W ramach oceny wymagane jest uzyskanie 
minimum 6 pkt. Nieuzyskanie minimalnej liczby 
punktów oznacza niespełnienie kryterium.  

KOP  0-10 pkt 

 

w celu potwierdzenia   

adekwatnej liczby 
punktów dla danego 

projektu dopuszczalne 
wezwanie 

Wnioskodawcy do 
przedstawienia 

wyjaśnień, a także do 
uzupełnienia lub 

poprawy projektu  

 

niespełnienie kryterium 
skutkuje negatywną 

oceną projektu 

2 indywidualne 
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Sposób zarządzania 
projektem oraz zadania 
zlecone i rola 
partnerów (jeśli 
dotyczy) 

Kryterium dla projektów realizowanych w 
partnerstwie lub uwzględniających zadania zlecone. 
0-10 pkt 

Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów: 

1. sposób zarządzania projektem: 0-6 pkt 

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 poprawność, kompletność i spójność opisu 
sposobu zarządzania projektem, w tym:  

 podział obowiązków i zakres zadań na 
poszczególnych stanowiskach,  

 wymiar zaangażowania personelu,  

 sposób podejmowania decyzji 

2. rola partnerów lub innych podmiotów 
zaangażowanych w realizację projektu: 0-4 pkt 

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 poprawność opisu oraz uzasadnienie roli 
partnerów lub innych podmiotów 
zaangażowanych w realizację projektu, z 
uwzględnieniem zadań zleconych. 

Punkty podlegają sumowaniu.  

W ramach oceny wymagane jest uzyskanie 
minimum 6 pkt. Nieuzyskanie minimalnej liczby 
punktów oznacza niespełnienie kryterium. 

KOP  0-10 pkt 

 

w celu potwierdzenia   

adekwatnej liczby 
punktów dla danego 

projektu dopuszczalne 
wezwanie 

Wnioskodawcy do 
przedstawienia 

wyjaśnień, a także do 
uzupełnienia lub 

poprawy projektu  

 

niespełnienie kryterium 
skutkuje negatywną 

oceną projektu 

1 indywidualne 



99 

 

nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

Kryterium dla projektów nierealizowanych w 
partnerstwie i nieuwzględniających zadań 
zleconych: 0-10 pkt 

Ocenie w ramach kryterium podlega: 

 poprawność, kompletność i spójność opisu 
sposobu zarządzania projektem, w tym: 

- podział obowiązków i zakres zadań na 
poszczególnych stanowiskach, 

- wymiar zaangażowania personelu, 

- sposób podejmowania decyzji. 

W ramach oceny wymagane jest uzyskanie 
minimum 6 pkt. Nieuzyskanie minimalnej liczby 
punktów oznacza niespełnienie kryterium. 

Kwalifikowalność i 
efektywność wydatków 

Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów: 

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 Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020 w wersji 
aktualnej na dzień ogłoszenia konkursu, 
wytycznymi ministra właściwego ds. rozwoju 
regionalnego (jeśli dotyczy) oraz 
regulaminem konkursu: 0-4 pkt 

2. efektywność zaplanowanych wydatków w 
kontekście celu głównego oraz zadań 
podejmowanych w projekcie: 0-5 pkt 

KOP  0-10 pkt 

 

w celu potwierdzenia   

adekwatnej liczby 
punktów dla danego 

projektu dopuszczalne 
wezwanie 

Wnioskodawcy do 
przedstawienia 

wyjaśnień, a także do 
uzupełnienia lub 

poprawy projektu  

 

niespełnienie kryterium 
skutkuje negatywną 

oceną projektu 

2 indywidualne 
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nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

3. prawidłowość sporządzenia tabel finansowych: 0-
1 pkt 

Punkty podlegają sumowaniu. 

W ramach oceny wymagane jest uzyskanie 
minimum 6 pkt. Nieuzyskanie minimalnej liczby 
punktów oznacza niespełnienie kryterium.  

Zwiększenie 
dostępności wsparcia 
dla uczestników 

W ramach kryterium ocenie podlega czy: 

- projekt przewiduje realizację wsparcia również w 
godzinach popołudniowych i wieczornych oraz w 
soboty tj. co najmniej w 1 sobotę w miesiącu przez 6 
godz. oraz co najmniej 2 dni tygodniowo do godz. 18  
- 10 pkt 

 - projekt nie przewiduje realizacji wsparcia również 
w godzinach popołudniowych i wieczornych oraz w 
soboty tj. co najmniej w 1 sobotę w miesiącu przez 6 
godz. oraz co najmniej 2 dni tygodniowo do godz. 18 - 
0 pkt 

W ramach oceny nie jest wymagane uzyskanie 
minimum punktowego.  

Przyznanie 0 punktów nie eliminuje projektu z 
oceny. 

KOP 0-10 pkt  3 indywidualne 

Realizacja projektu 
przez placówkę POZ 
posiadającą umowę  o 
udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej z 
publicznym płatnikiem 
świadczeń 
zdrowotnych 

W ramach kryterium ocenie podlega czy: 

- Wnioskodawcą lub partnerem w projekcie jest 
podmiot wykonujący działalność leczniczą udzielający 
świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa 
opieka zdrowotna na podstawie zawartej umowy o 
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z publicznym 
płatnikiem świadczeń zdrowotnych - 10 pkt 

- Wnioskodawcą ani partnerem w projekcie nie jest 
podmiot wykonujący działalność leczniczą udzielający 
świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa 

KOP 0-10 pkt 2 indywidualne 
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nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

opieka zdrowotna na podstawie zawartej umowy o 
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z publicznym 
płatnikiem świadczeń zdrowotnych - 0 pkt 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 
projektu oraz na podstawie rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą.  

Adres internetowy pod którym dostępny jest rejestr 
podmiotów leczniczych zostanie wskazany w 
regulaminie konkursu. 

W ramach oceny nie jest wymagane uzyskanie 
minimum punktowego. Przyznanie 0 punktów nie 
eliminuje projektu z oceny. 

Akredytacja lub 
certyfikacja jakości 
świadczonych usług 

W ramach kryterium ocenie podlega czy: 

- Wnioskodawca lub partner projektu posiada 
akredytację wydaną na podstawie Ustawy z dn. 6 
listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (tj. 
Dz.U. 2016 poz. 2135) lub posiada certyfikat normy 
EN 15224 - Usługi Ochrony Zdrowia - System 
Zarządzania Jakością - 10 pkt 

- Wnioskodawca i partner projektu nie posiada 
akredytacji wydanej na podstawie Ustawy z dn. 6 
listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (tj. 
Dz.U. 2016 poz. 2135), ani certyfikatu normy EN 
15224 -Usługi Ochrony Zdrowia - System Zarządzania 
Jakością - 0 pkt 

W ramach oceny nie jest wymagane uzyskanie 
minimum punktowego. Przyznanie 0 punktów nie 
eliminuje projektu z oceny. 

KOP 0-10 pkt  2 indywidualne 
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nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

Doświadczenie 
Wnioskodawcy lub 
partnera w obszarze 
realizowanego RPZ oraz 
komplementarność z 
innymi projektami 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób w 
zależności od tego, czy podmiot spełnia poniższe 
warunki: 

1. Wnioskodawca lub partner projektu posiada co 
najmniej 3 letnie doświadczenie w obszarze 
realizowanego RPZ.  

2. Projekt wykazuje komplementarność co najmniej z 
jednym innym projektem finansowanym ze środków 
UE (również realizowanym we wcześniejszych 
okresach programowania), ze środków krajowych lub 
innych źródeł zgodnie z zasadami określonymi w 
regulaminie konkursu  

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

10 pkt - projekt spełnia oba z powyższych warunków: 

5 pkt - projekt spełnia jeden z wyżej wskazanych 
warunków 

0 pkt - projekt nie spełnia żadnego z wyżej 
wskazanych warunków 

Punkty nie podlegają sumowaniu. 

W ramach oceny nie jest wymagane uzyskanie 
minimum punktowego. Przyznanie 0 punktów nie 
eliminuje projektu z oceny. 

KOP 0-10 pkt  1 indywidualne 

Partnerstwo 
projektowe z 
organizacją 
pozarządową 

W ramach kryterium ocenie podlega czy: 

- projekt zakłada partnerstwo z co najmniej jedną 
organizacją pozarządową repezentującą interesy 
pacjentów i posiadającą  co najmniej 2-letnie 
doświadczenie w zakresie działań profilaktycznych z 
zakresu danej grupy chorób określonej w RPZ, 
którego dotyczy wniosek - 10 pkt 

 - projekt nie zakłada partnerstwa z co najmniej jedną 
organizacją pozarządową repezentującą interesy 

KOP 0-10 pkt  1 indywidualne 
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nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

pacjentów i posiadającą co najmniej 2-letnie 
doświadczenie w zakresie działań profilaktycznych z 
zakresu danej grupy chorób określonej w RPZ, 
którego dotyczy wniosek - 0 pkt 

W ramach oceny nie jest wymagane uzyskanie 
minimum punktowego.  

Przyznanie 0 punktów nie eliminuje projektu z 
oceny. 

Preferowany zasięg 
terytorialny projektu 

W ramach kryterium ocenie podlega czy obszar 
realizacji projektu obejmuje co najmniej 3 powiaty 
województwa małopolskiego. 

Punkty przyznawane są w następujący sposób:  

• obszar realizacji projektu obejmuje co najmniej 3 
powiaty województwa małopolskiego - 10 pkt  

• obszar realizacji projektu nie obejmuje co najmniej 
3 powiatów województwa małopolskiego - 0 pkt 

W ramach oceny nie jest wymagane uzyskanie 
minimum punktowego.  

Przyznanie 0 punktów nie eliminuje projektu z 
oceny. 

KOP 0-10 pkt  1 indywidualne 
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typ projektu C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży 

 

nr i nazwa osi priorytetowej 9 OŚ PRIORYTETOWA REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE 

nr i nazwa działania Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne (PRIORYTET INWESTYCYJNY 9iv) 

nr i nazwa poddziałania  Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie   

typ projektu C. Usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej 

 

nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

ocena formalna 

Kwalifikowalność 

wnioskodawcy i 

partnerów (jeśli 

dotyczy) 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy: 

1. Wnioskodawca i partnerzy (jeśli dotyczy) 

znajdują się w katalogu typów Beneficjentów w 

SzOOP w wersji aktualnej na dzień zatwierdzenia 

kryterium przez Komitet Monitorujący RPO WM 

na lata 2014 – 2020 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 ust. 4 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (j.t. Dz.U.2017r. poz. 2077 

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 

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 
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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 2019r. poz. 628) 

3. Wnioskodawca i partnerzy (o ile budżet projektu 

uwzględnia wydatki partnera) posiadają łącznie 

roczny obrót równy lub wyższy od rocznych 

wydatków w projekcie. W przypadku, gdy projekt 

trwa dłużej niż jeden rok kalendarzowy (12 

miesięcy) należy wartość obrotu odnieść do roku 

realizacji projektu, w którym wartość 

planowanych wydatków jest najwyższa, 

4. Wyboru partnera dokonano 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 (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 1431 z póź. zm.)  

(jeśli dotyczy). 

Ocena pkt 2, 3 i 4 odbywa się w oparciu o 

oświadczenia przedstawione przez Wnioskodawcę.   

Rzetelność 

wnioskodawcy 
W okresie trzech lat poprzedzających datę złożenia 

wniosku o dofinansowanie projektu instytucja 

udzielająca wsparcia nie rozwiązała z własnej 

inicjatywy z  wnioskodawcą i/lub partnerem (jeśli 

dotyczy) umowy o dofinansowanie projektu 

realizowanego ze środków unijnych z przyczyn 

leżących po jego stronie. 

KOP tak / nie  

 

w celu potwierdzenia  

spełnienia kryterium 

dopuszczalne wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia wyjaśnień,  

- indywidualne 
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Weryfikacja w ramach kryterium odbywa się w 

oparciu o oświadczenie złożone przez wnioskodawcę 

i partnerów (jeśli dotyczy).  

 

Każdy podmiot zobowiązany jest do złożenia 

osobnego oświadczenia. 

jak również do 

uzupełnienia  

lub poprawy projektu  

 

niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną oceną 

projektu 

 

Kwalifikowalność 

projektu 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy: 

1. projekt wpisuje się w typy projektów 

wskazane dla danego działania / 

poddziałania, zgodnie z SzOOP w wersji 

aktualnej na dzień zatwierdzenia kryterium 

przez Komitet Monitorujący RPO WM na 

lata 2014 – 2020 i regulaminem konkursu, 

2. Wnioskodawca w okresie realizacji projektu 

prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, 

filię, delegaturę oddział czy inną formę 

działalności) 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:  

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 
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 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. zaplanowano realizację projektu w okresie 

wskazanym w regulaminie konkursu, przyjmując 

jako początek biegu tego okresu dzień zawarcia 

umowy o dofinansowanie,  

6. grupa docelowa jest zgodna z zapisami SzOOP w 

wersji aktualnej na dzień zatwierdzenia kryterium 

przez Komitet Monitorujący RPO WM na lata 

2014 – 2020 oraz wytycznymi ministra 

właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
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Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w wersji 

aktualnej na dzień ogłoszenia konkursu oraz 

regulaminem konkursu. 

Ocena pkt 2, 3 i 4 odbywa się w oparciu o 

oświadczenia przedstawione przez Wnioskodawcę.   

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 w wersji aktualnej na dzień 

zatwierdzenia kryterium przez Komitet 

Monitorujący RPO WM na lata 2014 – 2020,  

2. czy w przypadku tworzenia nowej placówki 

wsparcia dziennego, projekt zakłada utworzenie 

placówki na terenie gminy, w której taka placówka 

nie funkcjonuje lub na utworzenie której nie 

została podpisana umowa o dofinansowanie w 

ramach RPO WM 2014-2020. 

Lista gmin, w których nie funkcjonują placówki 

wsparcia dziennego lub na utworzenie których nie 

zostały podpisane umowy o dofinansowanie w 

ramach RPO WM 2014-2020 zostanie wskazana w 

regulaminie konkursu (wg aktualnych, dostępnych 

na dzień ogłoszenia naboru danych). 

3. poprawność merytoryczna wypełnienia wniosku o 

dofinansowanie pod kątem zgodności z 

warunkami określonymi w regulaminie konkursu 

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 
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na podstawie w szczególności  wytycznych 

ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego tj. 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w 

obszarze włączenia społecznego i zwalczania 

ubóstwa z wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego i 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na 

lata 2014-2020 w wersji aktualnej na dzień 

ogłoszenia konkursu.  

W przypadku zmiany ww. Wytycznych na etapie 

realizacji projektu, warunki o których mowa 

powyżej będą także spełnione, jeżeli Beneficjent 

stosować będzie do projektu, w całości zmienione 

Wytyczne. 

Adekwatność celu 

głównego projektu  

i poprawność 

przyjętych wskaźników 

Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów: 

1. adekwatność celu głównego projektu: 

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 adekwatność celu głównego projektu do 

osiągnięcia celu szczegółowego / celów 

szczegółowych danego działania / poddziałania 

zgodnie z SzOOP w wersji aktualnej na dzień 

zatwierdzenia kryterium przez Komitet 

Monitorujący RPO WM na lata 2014 – 2020  , 

 adekwatność celu głównego projektu do 

zdiagnozowanych problemów grupy 

docelowej w ramach projektu 

2. poprawność przyjętych wskaźników:  

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

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 
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 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.  

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 de 

minimis/ 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 

Zakres i limit  

finansowania 

krzyżowego (cross-

financing)  

oraz zakupu środków 

trwałych  

W ramach kryterium ocenie podlega zgodność z 

limitami oraz zasadami, w tym zasadami dotyczącymi 

zwiększania limitu określonym w wytycznych 

ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w 

zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

KOP  tak / nie 

w celu potwierdzenia  

spełnienia kryterium 

dopuszczalne wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia wyjaśnień,  

- indywidualne 
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Spójności na lata 2014-2020 w wersji aktualnej na 

dzień ogłoszenia konkursu, SzOOP w wersji aktualnej 

na dzień zatwierdzenia kryterium przez Komitet 

Monitorujący RPO WM na lata 2014 – 2020  i 

regulaminie konkursu w zakresie: 

1. finansowania krzyżowego (cross-financingu) 

wraz z uzasadnieniem stosowania, 

2. zakupionych środków trwałych wraz z 

uzasadnieniem stosowania. 

 

jak również do 

uzupełnienia  

lub poprawy projektu  

 

 

 

niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną oceną 

projektu 

Poprawność montażu 

finansowego projektu 

i sporządzania tabel 

finansowych 

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 w wersji aktualnej na 

dzień ogłoszenia konkursu, SzOOP w wersji aktualnej 

na dzień zatwierdzenia kryterium przez Komitet 

Monitorujący RPO WM na lata 2014 – 2020 i 

regulaminie konkursu, 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) kosztów pośrednich, 

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 
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d) prawidłowości stosowania uproszczonych 

metod rozliczania wydatków (o ile dotyczy), 

e) wydatków ponoszonych poza obszarem UE (o 

ile dotyczy) 

f) katalogu wydatków niekwalifikowalnych 

g) prawidłowości sporządzania tabel finansowych 

 

 

Sposób zarządzania 

projektem oraz zadania 

zlecone i rola 

partnerów (jeśli 

dotyczy) 

Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów: 

1. sposób zarządzania projektem:  

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 poprawność, kompletność i spójność opisu 

sposobu zarządzania projektem, w tym:  

 podział obowiązków i zakres zadań na 

poszczególnych stanowiskach,  

 wymiar zaangażowania personelu,  

 sposób podejmowania decyzji. 

2. rola partnerów lub innych podmiotów 

zaangażowanych w realizację projektu (jeśli 

dotyczy) : w ramach subkryterium ocenie 

podlega: 

 poprawność opisu oraz uzasadnienie roli 

partnerów lub innych podmiotów 

zaangażowanych w realizację projektu, z 

uwzględnieniem zadań zleconych. 

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 

Ryzyko nieosiągnięcia 

założeń projektu  

Ocenie w ramach kryterium podlega kompletność i 

trafność opisu ryzyka nieosiągnięcia założeń 

projektu, w tym: 

KOP  tak/nie 

 

- indywidualne 
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 analizy sytuacji, których wystąpienie utrudni 

lub uniemożliwi osiągnięcie wartości 

docelowej wskaźników produktu / rezultatu, 

 oceny prawdopodobieństwa wystąpienia 

powyższych sytuacji 

 opisu możliwych sposobów przeciwdziałania 

ryzyku lub minimalizowania negatywnych 

efektów w przypadku jego wystąpienia. 

 

 

w celu potwierdzenia  

spełnienia kryterium 

dopuszczalne wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia wyjaśnień,  

jak również do 

uzupełnienia  

lub poprawy projektu 

 

 

niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną oceną 

projektu 

Wpływ na polityki 

horyzontalne:  

1. zasada równości 

szans i 

niedyskryminacji, w 

tym dostępności dla 

osób z 

niepełnosprawnościami  

2. zasada 

zrównoważonego 

rozwoju 

Ocenie w ramach kryterium podlega zgodność 

projektu z następującymi zasadami horyzontalnymi, 

w tym wpływ na realizację: 

1.zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób  

z niepełnosprawnościami, 

2.zasady zrównoważonego rozwoju. 

Kryterium zostanie uznane za spełnione w 

przypadku gdy projekt realizuje zasadę równości 

szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla 

osób z niepełnosprawnościami zgodnie z 

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 

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 
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2014-2020 w wersji aktualnej na dzień ogłoszenia 

konkursu oraz charakteryzuje się neutralnym lub 

pozytywnym wpływem na realizację zasady 

zrównoważonego rozwoju. 

Stwierdzenie negatywnego wpływu projektu na 

powyższe zasady horyzontalne skutkuje 

niespełnieniem kryterium. 

Wpływ na politykę 

horyzontalną:  

zasada równości szans 

kobiet i mężczyzn 

Ocenie w ramach kryterium podlega zgodność 

projektu z zasadą horyzontalną, w tym wpływ na 

realizację 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 w wersji 

aktualnej na dzień ogłoszenia konkursu. 

Ocena w ramach kryterium odbywa się w 

następujący sposób: 

 projekt nie uzyskał w ramach oceny standardu 

minimum wymaganej minimalnej ilości punktów 

(0-2 pkt standardu minimum) – 0 pkt  

 projekt uzyskał w ramach oceny standardu 

minimum wymaganą minimalną ilość punktów (3 

pkt standardu minimum) lub został 

zakwalifikowany do wyjątków – 6 pkt  

KOP  0-10 pkt 

 

 

w celu potwierdzenia  

adekwatnej liczby 

punktów dla danego 

projektu dopuszczalne 

wezwanie Wnioskodawcy 

do przedstawienia 

wyjaśnień, a także do 

uzupełnienia lub poprawy 

projektu 

 

 

niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną oceną 

projektu 

1 indywidualne 
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 projekt uzyskał w ramach oceny standardu 

minimum większą niż wymagana ilość punktów 

(4-5 pkt standardu minimum) –  8 pkt 

 projekt uzyskał w ramach oceny standardu 

minimum maksymalną ilość punktów (6 pkt 

standardu minimum) –  10 pkt 

 

Punkty nie podlegają sumowaniu.  

W ramach oceny wymagane jest uzyskanie 

minimum 6 pkt. Nieuzyskanie minimalnej liczby 

punktów oznacza niespełnienie kryterium.  

Adekwatność doboru 

grupy docelowej 

Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów: 

1. adekwatność doboru grupy docelowej: 0-4 

pkt 

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 adekwatność doboru grupy docelowej w 

kontekście celu głównego projektu, 

 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: 0-6 pkt 

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 poprawność opisu sposobu rekrutacji 

uczestników projektu, w tym opis zapewnienia 

dostępności rekrutacji dla osób z 

niepełnosprawnościami, 

KOP  0-10 pkt 

w celu potwierdzenia  

adekwatnej liczby 

punktów dla danego 

projektu dopuszczalne 

wezwanie Wnioskodawcy 

do przedstawienia 

wyjaśnień, a także do 

uzupełnienia lub poprawy 

projektu 

 

 

niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną oceną 

projektu 

3 indywidualne 
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 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. 

Punkty podlegają sumowaniu.  

W ramach oceny wymagane jest uzyskanie 

minimum 6 pkt. Nieuzyskanie minimalnej liczby 

punktów oznacza niespełnienie kryterium.  

Adekwatność opisu  

i doboru zadań 

Ocenie w ramach kryterium podlega: 

 adekwatność doboru poszczególnych zadań w 

kontekście osiągnięcia celu głównego projektu, 

zdiagnozowanych problemów i potrzeb grupy 

docelowej oraz poprawności opisu zakresu 

merytorycznego zadań (z uwzględnieniem 

rodzaju i charakteru wsparcia, liczby 

uczestników zadań) wraz ze wskazaniem 

podmiotu realizującego działania w ramach 

zadania.  

 spójność i logiczność zadań w kontekście celu 

głównego projektu, zdiagnozowanych 

problemów i potrzeb grupy docelowej, 

KOP  0-8 pkt 

w celu potwierdzenia  

adekwatnej liczby 

punktów dla danego 

projektu dopuszczalne 

wezwanie Wnioskodawcy 

do przedstawienia 

wyjaśnień, a także do 

uzupełnienia lub poprawy 

projektu 

 

 

3 indywidualne 
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 racjonalność harmonogramu realizacji 

projektu, w tym wskazanie terminów 

rozpoczęcia i zakończenia działań, kolejność 

realizowanych zadań. 

W ramach oceny wymagane jest uzyskanie 

minimum  5 pkt.  Nieuzyskanie minimalnej liczby 

punktów oznacza niespełnienie kryterium.  

niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną oceną 

projektu 

Zdolność do efektywnej 

realizacji projektu 

Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów: 

1. potencjał Wnioskodawcy / partnerów: 0-7 

pkt. 

W ramach subkryterium ocenie podlega: 

 potencjał kadrowy Wnioskodawcy / partnerów 

oraz opis sposobu jego wykorzystania w 

ramach projektu (kluczowe osoby, które 

zostaną zaangażowane do realizacji projektu 

oraz ich planowana funkcja w projekcie),  

 potencjał finansowy i techniczny 

Wnioskodawcy / partnerów (zaplecze, 

pomieszczenia, sprzęt itp.) oraz opis sposobu 

jego wykorzystania w ramach projektu 

2. doświadczenie Wnioskodawcy / partnerów: 0-3 

pkt.  

W ramach subkryterium ocenie podlega 

doświadczenie Wnioskodawcy / partnerów w 

obszarach:  

 usług wsparcia rodziny i systemu pieczy 

zastępczej, 

KOP  0-10 pkt 

w celu potwierdzenia  

adekwatnej liczby 

punktów dla danego 

projektu dopuszczalne 

wezwanie Wnioskodawcy 

do przedstawienia 

wyjaśnień, a także do 

uzupełnienia lub poprawy 

projektu 

 

 

niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną oceną 

projektu 

2 indywidualne 
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 w realizacji działań na rzecz grupy docelowej, 

do której skierowany jest dany projekt,  

 w realizacji działań zbieżnych z zakresu 

wsparcia EFS na terytorium, na którym 

będzie realizowany dany projekt. 

Punkty w ramach tego subkryterium będą 

przyznawane w następujący sposób: 

 Wnioskodawca posiada doświadczenie w 

trzech wskazanych obszarach– 3 pkt 

 Wnioskodawca posiada doświadczenie w 

dwóch z trzech wskazanych obszarów– 2 pkt.  

 Wnioskodawca posiada doświadczenie w 

jednym z trzech wskazanych obszarów– 1 pkt  

 Wnioskodawca nie posiada doświadczenia w 

żadnym ze wskazanych obszarów – 0 pkt. 

 

Punkty w ramach tego subkryterium nie podlegają 

sumowaniu. 

 

Punkty otrzymane z poszczególnych subkryteriów  

podlegają sumowaniu.  

W ramach oceny wymagane jest uzyskanie 

minimum 6 pkt. Nieuzyskanie minimalnej liczby 

punktów oznacza niespełnienie kryterium. 

Kwalifikowalność 

wydatków 

Ocenie podlega kwalifikowalność wydatków zgodnie 

z wytycznymi ministra właściwego ds. rozwoju 

regionalnego w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

KOP  0-8 pkt. 

 

w celu potwierdzenia  

adekwatnej liczby 

punktów dla danego 

3 indywidualne 
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Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-

2020 w wersji aktualnej na dzień ogłoszenia 

konkursu oraz regulaminem konkursu. 

Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów: 

1.niezbędność wydatków w kontekście celu 

głównego oraz zadań podejmowanych w projekcie: 

0-3 pkt 

2.efektywność i racjonalność zaplanowanych 

wydatków: 0-5 pkt 

Punkty podlegają sumowaniu. 

W ramach oceny wymagane jest uzyskanie 

minimum 5 pkt.  Nieuzyskanie minimalnej liczby 

punktów oznacza niespełnienie kryterium.  

projektu dopuszczalne 

wezwanie Wnioskodawcy 

do przedstawienia 

wyjaśnień, a także do 

uzupełnienia lub poprawy 

projektu 

 

niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną oceną 

projektu 

Realizacja projektów 

rewitalizacyjnych 

W ramach kryterium ocenie podlega, czy projekt 

wynika z obowiązującego (na dzień składania 

wniosku o dofinansowanie) programu rewitalizacji, 

przy czym wynikanie projektu z programu 

rewitalizacji oznacza albo wskazanie go wprost w 

programie rewitalizacji albo określenie go w ogólnym 

(zbiorczym) opisie innych, uzupełniających rodzajów 

działań rewitalizacyjnych: 

 projekt wynika z obowiązującego programu 
rewitalizacji - 10 pkt; 

 projekt nie spełnia powyższego warunku - 0 pkt. 
 
W ramach oceny nie jest wymagane uzyskanie 

minimum punktowego. Przyznanie 0 pkt nie 

eliminuje projektu z oceny. 

KOP 0-10 pkt 1 indywidualne 
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Kompleksowość 

wsparcia  

W ramach kryterium ocenie podlega, czy projekt 

zakłada realizację działań  łączących działania z 

zakresu wspierania rodziny z działaniami z zakresu 

wspierania systemu pieczy zastępczej poprzez 

partnerstwo powiatu z  co najmniej jedną gminą 

zlokalizowaną na jego terenie lub partnerstwo 

jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i 

systemu pieczy zastępczej, którym gmina lub powiat 

zleciły odpowiednio zadania z zakresu wspierania 

rodziny lub zadania z zakresu wspierania systemu 

pieczy zastępczej.   

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

 projekt zakłada kompleksowe wspieranie rodziny 
i systemu pieczy zastępczej   - 10 pkt; 

 projekt nie zakłada kompleksowego wspierania 
rodziny i systemu pieczy zastępczej - 0 pkt. 

 

KOP 0-10 pkt 2 indywidualne 
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typ projektu D. wsparcie projektów z zakresu teleopieki 

nr i nazwa osi priorytetowej 9 OŚ PRIORYTETOWA REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE  

nr i nazwa działania Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne (PRIORYTET INWESTYCYJNY 9iv) 

nr i nazwa poddziałania  Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie 

typ projektu D. wsparcie projektów z zakresu teleopieki 

 

nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

ocena formalna 

Kwalifikowalność 

wnioskodawcy i 

partnerów (jeśli 

dotyczy) 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy: 

1. Wnioskodawca i partnerzy (jeśli dotyczy) znajdują 

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 ust. 4 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (j.t. Dz.U. 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 

KOP  tak / nie  

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

- indywidualne 
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nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą 

kary (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 1541). 

3. Wnioskodawca i partnerzy (o ile budżet projektu 

uwzględnia wydatki partnera) posiadają łącznie 

roczny obrót równy lub wyższy od rocznych 

wydatków w projekcie. W przypadku, gdy projekt 

trwa dłużej niż jeden rok kalendarzowy (12 miesięcy) 

należy wartość obrotu odnieść do roku realizacji 

projektu, w którym wartość planowanych wydatków 

jest najwyższa, 

4. Wyboru partnera dokonano zgodnie z art. 33 ust. 2 i 

3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-

2020 (jeśli dotyczy). 

Ocena pkt 2, 3 i 4 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 konkursu, 

2. Wnioskodawca w okresie realizacji projektu 

prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, 

delegaturę oddział czy inną formę działalności) na 

terenie województwa małopolskiego z możliwością 

udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego 

KOP  tak / nie  

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

- indywidualne 
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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 konkursu, 

6. grupa docelowa jest zgodna z zapisami SzOOP oraz 

Podręcznikiem kwalifikowania wydatków objętych 

dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 
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Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 

2014-2020 oraz regulaminem konkursu. 

Ocena pkt 2, 3 i 4 odbywa się w oparciu o oświadczenia 

przedstawione przez Wnioskodawcę.   

Poprawność 

wypełnienia wniosku i 

załączników 

W ramach kryterium ocenie podlega: 

1. czy wypełniono wszystkie wymagane pola wniosku, 

2. czy zostały przedstawione wszystkie wymagane 

załączniki (jeśli dotyczy), 

3. czy załączniki zostały przygotowane zgodnie z 

instrukcją (jeśli dotyczy). 

KOP  tak / nie  

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

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 SzOOP,  

2. poprawność merytoryczna wypełnienia wniosku o 

dofinansowanie pod kątem zgodności z warunkami 

określonymi w regulaminie konkursu na podstawie w 

KOP tak / nie 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

- indywidualne 
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szczególności wytycznych horyzontalnych ministra 

właściwego ds. rozwoju regionalnego, tj. Wytycznych 

w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 

włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego na lata 2014-2020, 

3. czy projekt przewiduje wsparcie osoby 

niesamodzielnej na podstawie indywidualnie 

stworzonej ścieżki wsparcia, z uwzględnieniem 

diagnozy sytuacji rodzinnej, problemowej lub 

zagrożenia sytuacją problemową, zasobów, 

potencjału, predyspozycji, potrzeb. 

spełnienia 

kryterium 

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 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

- indywidualne 
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Zakres i limit  

finansowania 

krzyżowego (cross-

financing)  

oraz zakupu środków 

trwałych  

W ramach kryterium ocenie podlega zgodność z limitami 

oraz zasadami określonymi w Podręczniku 

kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, SzOOP 

i regulaminie konkursu w zakresie: 

1. finansowania krzyżowego (cross-financingu) wraz z 

uzasadnieniem stosowania, 

2. zakupionych środków trwałych wraz z uzasadnieniem 

stosowania. 

KOP  tak / nie 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

- indywidualne 

Poprawność montażu 

finansowego projektu 

1. W ramach kryterium ocenie podlega zgodność z 

limitami oraz zasadami określonymi w Podręczniku 

kwalifikowania wydatków objętych 

dofinansowaniem w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020, SzOOP i 

regulaminie konkursu, 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, 

KOP  tak / nie 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

- indywidualne 
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b) wartości całkowitej projektu (o ile dotyczy), 

c) kosztów pośrednich, 

d) prawidłowości stosowania uproszczonych metod 

rozliczania wydatków (o ile dotyczy),  

e) wydatków ponoszonych poza obszarem UE (o ile 

dotyczy). 

Wpływ na polityki 

horyzontalne:  

1. zasada równości 

szans i 

niedyskryminacji, w 

tym dostępności dla 

osób z 

niepełnosprawnościami  

2. zasada 

zrównoważonego 

rozwoju 

Ocenie w ramach kryterium podlega zgodność projektu z 

następującymi zasadami horyzontalnymi, w tym wpływ 

na realizację: 

1. zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, 

2. zasady zrównoważonego rozwoju. 

Kryterium zostanie uznane za spełnione w przypadku 

gdy 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 

powyższe zasady horyzontalne skutkuje niespełnieniem 

kryterium. 

KOP  tak / nie 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu  

- indywidualne 

Wpływ na politykę 

horyzontalną:  

zasada równości szans 

kobiet i mężczyzn 

Ocenie w ramach kryterium podlega zgodność projektu z 

zasadą horyzontalną - wpływ na realizację zasady 

równości szans kobiet i mężczyzn na podstawie 

standardu minimum określonego w wytycznych 

horyzontalnych ministra właściwego ds. rozwoju 

KOP  0-10 pkt 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

1 indywidualne 
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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. 

Ocena w ramach kryterium odbywa się w następujący 

sposób: 

 projekt nie uzyskał w ramach oceny standardu 

minimum wymaganej minimalnej ilości punktów (0-

2 pkt standardu minimum) – 0 pkt  

 projekt uzyskał w ramach oceny standardu minimum 

wymaganą minimalną ilość punktów (3 pkt 

standardu minimum) lub został zakwalifikowany do 

wyjątków – 6 pkt  

 projekt uzyskał w ramach oceny standardu minimum 

większą niż wymagana ilość punktów (4-5 pkt 

standardu minimum) –  8 pkt 

 projekt uzyskał w ramach oceny standardu minimum 

maksymalną ilość punktów (6 pkt standardu 

minimum) –  10 pkt 

Punkty nie podlegają sumowaniu.  

Kryterium zostanie uznane za spełnione w przypadku, 

gdy w zakresie zasady równości szans kobiet i mężczyzn 

standard minimum jest spełniony. 

wyjaśnień w 

przypadku 

wątpliwości 

oceniającego co do 

adekwatnej liczby 

punktów dla 

danego projektu 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 
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W ramach oceny wymagane jest uzyskanie minimum 6 

pkt. Nieuzyskanie minimalnej liczby punktów oznacza 

niespełnienie kryterium.  

Adekwatność celu 

głównego projektu  

i poprawność 

przyjętych wskaźników 

Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów: 

1. adekwatność celu głównego projektu: 0-5 pkt 

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 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: 0-5 pkt  

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 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. 

Punkty podlegają sumowaniu.  

KOP  0-10 pkt 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w 

przypadku 

wątpliwości 

oceniającego co do 

adekwatnej liczby 

punktów dla 

danego projektu 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

3 indywidualne 
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W ramach oceny wymagane jest uzyskanie minimum 6 

pkt. Nieuzyskanie minimalnej liczby punktów oznacza 

niespełnienie kryterium.  

Adekwatność doboru 

grupy docelowej 

Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów: 

1. adekwatność doboru grupy docelowej: 0-4 pkt 

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 adekwatność doboru grupy docelowej w 

kontekście celu głównego projektu, 

 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: 0-6 pkt 

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 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 

KOP  0-10 pkt 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w 

przypadku 

wątpliwości 

oceniającego co do 

adekwatnej liczby 

punktów dla 

danego projektu 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

3 indywidualne 



131 

 

nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

danych dotyczących skali zainteresowania 

planowanym wsparciem. 

Punkty podlegają sumowaniu.  

W ramach oceny wymagane jest uzyskanie minimum 6 

pkt. Nieuzyskanie minimalnej liczby punktów oznacza 

niespełnienie kryterium.  

Adekwatność opisu  

i doboru zadań 

Ocenie w ramach kryterium 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. 

W ramach oceny wymagane jest uzyskanie minimum 6 

pkt. Nieuzyskanie minimalnej liczby punktów oznacza 

niespełnienie kryterium.  

KOP  0-10 pkt 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w 

przypadku 

wątpliwości 

oceniającego co do 

adekwatnej liczby 

punktów dla 

danego projektu 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

3 indywidualne 
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Zdolność do efektywnej 

realizacji projektu 

Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów: 

1. potencjał Wnioskodawcy / partnerów: 0-6 pkt 

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 potencjał kadrowy Wnioskodawcy / partnerów 

oraz opis sposobu jego wykorzystania w ramach 

projektu (kluczowe osoby, które zostaną 

zaangażowane do realizacji projektu oraz ich 

planowana funkcja w projekcie),  

 potencjał finansowy i techniczny Wnioskodawcy / 

partnerów (zaplecze, pomieszczenia, sprzęt itp.) 

oraz opis sposobu jego wykorzystania w ramach 

projektu 

2. doświadczenie Wnioskodawcy / partnerów: 0-4 pkt 

W ramach subkryterium ocenie podlega: doświadczenie 

Wnioskodawcy / partnerów w obszarze tematycznym 

odpowiadającym danemu projektowi, w realizacji 

działań na rzecz grupy docelowej, do której skierowany 

jest dany projekt, w realizacji działań na terytorium, na 

którym będzie realizowany dany projekt. 

Punkty podlegają sumowaniu.  

W ramach oceny wymagane jest uzyskanie minimum 6 

pkt. Nieuzyskanie minimalnej liczby punktów oznacza 

niespełnienie kryterium.  

KOP  0-10 pkt 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w 

przypadku 

wątpliwości 

oceniającego co do 

adekwatnej liczby 

punktów dla 

danego projektu 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

2 indywidualne 

Ryzyko nieosiągnięcia 

założeń projektu 

Ocenie w ramach kryterium podlega kompletność i 

trafność opisu ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu, w 

tym: 

KOP  0-10 pkt 

dopuszczalne 

wezwanie 

2 indywidualne 
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 analizy sytuacji, których wystąpienie utrudni lub 

uniemożliwi osiągnięcie wartości docelowej 

wskaźników produktu / rezultatu, 

 oceny prawdopodobieństwa wystąpienia 

powyższych sytuacji 

 opisu możliwych sposobów przeciwdziałania 

ryzyku lub minimalizowania negatywnych efektów 

w przypadku jego wystąpienia. 

W ramach oceny wymagane jest uzyskanie minimum 6 

pkt. Nieuzyskanie minimalnej liczby punktów oznacza 

niespełnienie kryterium.  

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w 

przypadku 

wątpliwości 

oceniającego co do 

adekwatnej liczby 

punktów dla 

danego projektu 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

Sposób zarządzania 

projektem oraz zadania 

zlecone i rola 

partnerów  (jeśli 

dotyczy) 

Kryterium dla projektów realizowanych w partnerstwie 

lub uwzględniających zadania zlecone 

Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów: 

1. sposób zarządzania projektem: 0-6 pkt 

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 poprawność, kompletność i spójność opisu 

sposobu zarządzania projektem, w tym:  

 podział obowiązków i zakres zadań na 

poszczególnych stanowiskach,  

 wymiar zaangażowania personelu,  

 sposób podejmowania decyzji. 

2. rola partnerów lub innych podmiotów 

zaangażowanych w realizację projektu: 0-4 pkt 

KOP  0-10 pkt 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w 

przypadku 

wątpliwości 

oceniającego co do 

adekwatnej liczby 

punktów dla 

danego projektu 

1 indywidualne 
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w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 poprawność opisu oraz uzasadnienie roli 

partnerów lub innych podmiotów 

zaangażowanych w realizację projektu, z 

uwzględnieniem zadań zleconych. 

Punkty podlegają sumowaniu.  

W ramach oceny wymagane jest uzyskanie minimum 6 

pkt. Nieuzyskanie minimalnej liczby punktów oznacza 

niespełnienie kryterium.  

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

Kryterium dla projektów nierealizowanych w 

partnerstwie i nieuwzględniających zadań zleconych: 0 

– 10 pkt 

Ocenie w ramach kryterium podlega: 

 poprawność, kompletność i spójność opisu 

sposobu zarządzania projektem, w tym: 

 podział obowiązków i zakres zadań na 

poszczególnych stanowiskach,  

 wymiar zaangażowania personelu,  

 sposób podejmowania decyzji. 

W ramach oceny wymagane jest uzyskanie minimum 6 

pkt. Nieuzyskanie minimalnej liczby punktów oznacza 

niespełnienie kryterium. 

Kwalifikowalność i 

efektywność wydatków 

Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów: KOP  0-10 pkt 2 indywidualne 
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1. kwalifikowalność, w tym niezbędność i racjonalność 

wydatków zgodnie z Podręcznikiem kwalifikowania 

wydatków objętych dofinansowaniem w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 

wytycznymi horyzontalnymi ministra właściwego ds. 

rozwoju regionalnego (jeśli dotyczy) oraz 

regulaminem konkursu: 0-4 pkt 

2. efektywność zaplanowanych wydatków w 

kontekście celu głównego oraz zadań 

podejmowanych w projekcie: 0-5 pkt 

3. prawidłowość sporządzenia tabel finansowych: 0-1 

pkt 

Punkty podlegają sumowaniu. 

W ramach oceny wymagane jest uzyskanie minimum 6 

pkt. Nieuzyskanie minimalnej liczby punktów oznacza 

niespełnienie kryterium.  

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w 

przypadku 

wątpliwości 

oceniającego co do 

adekwatnej liczby 

punktów dla 

danego projektu 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

Realizacja usług przez 

podmiot ekonomii 

społecznej 

W ramach kryterium ocenie podlega, czy: 

 projekt przewiduje realizację usług przez podmiot 

ekonomii społecznej, tj.: projekt jest realizowany 

przez podmiot ekonomii społecznej lub projekt 

realizowany jest w partnerstwie z podmiotem 

ekonomii społecznej lub projekt przewiduje zlecanie 

zadań na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 

o wolontariacie – 10 pkt; 

 projekt nie spełnia powyższych warunków – 0 pkt. 

KOP 0-10 pkt 1 indywidualne 
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W ramach oceny nie jest wymagane uzyskanie 

minimum punktowego. Przyznanie 0 pkt nie eliminuje 

projektu z oceny. 

Obszar realizacji 

projektu oraz liczba 

osób niesamodzielnych 

obejmowanych 

wsparciem w ramach 

projektu 

W ramach kryterium ocenie podlega obszar realizacji 

projektu oraz liczba osób niesamodzielnych 

obejmowanych wsparciem w ramach projektu: 

 projekt obejmuje swoim zasięgiem obszar całego 

województwa i jednocześnie przewiduje objęcie 

wsparciem co najmniej 4 tys. osób niesamodzielnych 

- 10 pkt; 

 projekt obejmuje swoim zasięgiem obszar co 

najmniej trzech subregionów i jednocześnie 

przewiduje objęcie wsparciem co najmniej 3 tys. 

osób niesamodzielnych - 6 pkt; 

 projekt obejmuje swoim zasięgiem obszar co 

najmniej jednego subregionu i jednocześnie 

przewiduje objęcie wsparciem co najmniej 2 tys. 

osób niesamodzielnych - 2 pkt; 

 projekt nie spełnia powyższych warunków – 0 pkt. 

Punkty nie podlegają sumowaniu. 

W ramach oceny nie jest wymagane uzyskanie 

minimum punktowego. Przyznanie 0 pkt nie eliminuje 

projektu z oceny. 

KOP 0-10 pkt 3 indywidualne 
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typ projektu E. rozwój opieki długoterminowej 

nr i nazwa osi priorytetowej 9 OŚ PRIORYTETOWA REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE 

nr i nazwa działania Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne (PRIORYTET INWESTYCYJNY 9iv) 

nr i nazwa poddziałania  Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie 

typ projektu E. rozwój opieki długoterminowej 

 

nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

ocena formalna 

Kwalifikowalność 
wnioskodawcy i 
partnerów (jeśli 
dotyczy) 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy: 

1. Wnioskodawca i partnerzy (jeśli dotyczy) 
znajdują 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 ust. 4 ustawy z dn. 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych 
(j.t.Dz.U.2016r. 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 

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 

- indywidulane 
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zabronione pod groźbą kary (j.t.Dz.U. z 
2016r. poz. 1541) 

3. Wnioskodawca i partnerzy (o ile budżet projektu 
uwzględnia wydatki partnera) posiadają łącznie 
roczny obrót równy lub wyższy od rocznych 
wydatków w projekcie. W przypadku, gdy projekt 
trwa dłużej niż jeden rok kalendarzowy (12 
miesięcy) należy wartość obrotu odnieść do roku 
realizacji projektu, w którym wartość 
planowanych wydatków jest najwyższa, 

4. Wyboru partnera dokonano 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 (jeśli dotyczy). 

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

Realizacja świadczeń 
zdrowotnych wyłącznie 
przez podmioty do tego 
uprawnione na mocy 
obowiązujących 
przepisów prawa  

W ramach kryterium ocenie podlega czy projekt 
przewiduje udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 
wyłącznie przez podmioty wykonujące działalność 
leczniczą uprawnione do tego na mocy przepisów 
prawa obowiązującego.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 
projektu oraz na podstawie rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą.  

Adres internetowy pod którym dostępny jest 
rejestr podmiotów leczniczych zostanie wskazany 
w regulaminie konkursu. 

 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 
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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 konkursu, 

2. Wnioskodawca w okresie realizacji projektu 
prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, 
filię, delegaturę oddział czy inną formę 
działalności) 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 

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 

- indywidulane 
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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 
konkursu, 

6. grupa docelowa jest zgodna z zapisami SzOOP 
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 konkursu. 

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

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 
SzOOP,  

2. poprawność merytoryczna wypełnienia wniosku 
o dofinansowanie pod kątem zgodności z 
warunkami określonymi w wytycznych ministra 
właściwego ds. rozwoju regionalnego tj. 
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w 
obszarze włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa z wykorzystaniem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego i 

KOP tak / nie 

 

w celu potwierdzenia  

spełnienia kryterium 
dopuszczalne wezwanie 

Wnioskodawcy do 
przedstawienia wyjaśnień, 

jak również do 
uzupełnienia lub poprawy 

projektu  

 

- indywidualne 
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Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 
zdrowia na lata 2014-2020 

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 

Zakres i limit 
finansowania 
krzyżowego (cross-
financing) oraz zakupu 
środków trwałych  

W ramach kryterium ocenie podlega zgodność z 
limitami oraz zasadami, w tym zasadami 
dotyczącymi zwiększania limitu 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 i regulaminie konkursu w zakresie: 

1. finansowania krzyżowego (cross-financingu) 
wraz z uzasadnieniem stosowania, 

KOP  tak / nie 

 

w celu potwierdzenia  

spełnienia kryterium 
dopuszczalne wezwanie 

Wnioskodawcy do 
przedstawienia wyjaśnień, 

jak również do 
uzupełnienia lub poprawy 

projektu  

 

- indywidualne 
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2. zakupionych środków trwałych wraz z 
uzasadnieniem stosowania. 

niespełnienie kryterium 
skutkuje negatywną oceną 

projektu 

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 i regulaminie 
konkursu, 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) kosztów pośrednich, 

d) prawidłowości stosowania uproszczonych 
metod rozliczania wydatków (o ile dotyczy) 

e) 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 

Wpływ na polityki 
horyzontalne:  

1. zasada równości 
szans i 
niedyskryminacji, w 
tym dostępności dla 

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

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

2. zasady zrównoważonego rozwoju. 

KOP tak / nie 

 

w celu potwierdzenia  

spełnienia kryterium 
dopuszczalne wezwanie 

Wnioskodawcy do 
przedstawienia wyjaśnień, 

- indywidualne 
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osób z 
niepełnosprawnościami  

2. zasada 
zrównoważonego 
rozwoju 

Kryterium zostanie uznane za spełnione w 
przypadku gdy 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 
powyższe zasady horyzontalne skutkuje 
niespełnieniem kryterium. 

jak również do 
uzupełnienia lub poprawy 

projektu  

 

niespełnienie kryterium 
skutkuje negatywną oceną 

projektu 

Wpływ na politykę 
horyzontalną:  

zasada równości szans 
kobiet i mężczyzn 

Ocenie w ramach kryterium podlega zgodność 
projektu z zasadą horyzontalną - wpływ na realizację 
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. 

Ocena w ramach kryterium odbywa się w 
następujący sposób: 

 projekt nie uzyskał w ramach oceny standardu 
minimum wymaganej minimalnej ilości punktów 
(0-2 pkt standardu minimum) – 0 pkt  

 projekt uzyskał w ramach oceny standardu 
minimum wymaganą minimalną ilość punktów (3 
pkt standardu minimum) lub został 
zakwalifikowany do wyjątków – 6 pkt  

 projekt uzyskał w ramach oceny standardu 
minimum większą niż wymagana ilość punktów 
(4-5 pkt standardu minimum) –  8 pkt 

KOP 0-10 pkt 

 

w celu potwierdzenia   

adekwatnej liczby 
punktów dla danego 

projektu dopuszczalne 
wezwanie Wnioskodawcy 

do przedstawienia 
wyjaśnień, a także do 

uzupełnienia lub poprawy 
projektu  

 

niespełnienie kryterium 
skutkuje negatywną oceną 

projektu 

1 indywidualne 
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 projekt uzyskał w ramach oceny standardu 
minimum maksymalną ilość punktów  
(6 pkt standardu minimum) –  10 pkt 

Punkty nie podlegają sumowaniu.  

W ramach oceny wymagane jest uzyskanie 
minimum 6 pkt. Nieuzyskanie minimalnej liczby 
punktów oznacza niespełnienie kryterium. 

Adekwatność celu 
głównego projektu i 
poprawność przyjętych 
wskaźników 

Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów: 

1. adekwatność celu głównego projektu: 0-5 pkt 

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 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: 0-5 pkt  

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 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. 

Punkty podlegają sumowaniu.  

KOP  0-10 pkt 

 

w celu potwierdzenia 
adekwatnej liczby 

punktów dla danego 
projektu dopuszczalne 

wezwanie Wnioskodawcy 
do przedstawienia 

wyjaśnień, a także do 
uzupełnienia lub poprawy 

projektu 

 

niespełnienie kryterium 
skutkuje negatywną oceną 

projektu 

3 indywidualne 
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W ramach oceny wymagane jest uzyskanie 
minimum 6 pkt. Nieuzyskanie minimalnej liczby 
punktów oznacza niespełnienie kryterium. 

Adekwatność doboru 
grupy docelowej 

Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów: 

1. adekwatność doboru grupy docelowej: 0-4 pkt 

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 adekwatność doboru grupy docelowej w 
kontekście celu głównego projektu, 

 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: 0-6 pkt 

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 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 

KOP  0-10 pkt 

 

w celu potwierdzenia 
adekwatnej liczby 

punktów dla danego 
projektu dopuszczalne 

wezwanie Wnioskodawcy 
do przedstawienia 

wyjaśnień, a także do 
uzupełnienia lub poprawy 

projektu 

 

niespełnienie kryterium 
skutkuje negatywną oceną 

projektu 

3 indywidualne 
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danych dotyczących skali zainteresowania 
planowanym wsparciem. 

Punkty podlegają sumowaniu.  

W ramach oceny wymagane jest uzyskanie 
minimum 6 pkt. Nieuzyskanie minimalnej liczby 
punktów oznacza niespełnienie kryterium.  

Adekwatność opisu  
i doboru zadań 

Ocenie w ramach kryterium 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. 

W ramach oceny wymagane jest uzyskanie 
minimum 6 pkt. Nieuzyskanie minimalnej liczby 
punktów oznacza niespełnienie kryterium.  

KOP  0-10 pkt 

 

w celu potwierdzenia  

adekwatnej liczby 
punktów dla danego 

projektu dopuszczalne 
wezwanie Wnioskodawcy 

do przedstawienia 
wyjaśnień, a także do 

uzupełnienia lub poprawy 
projektu 

 

niespełnienie kryterium 
skutkuje negatywną oceną 

projektu 

3 indywidualne 

Zdolność do efektywnej 
realizacji projektu 

 Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów: 

1. potencjał Wnioskodawcy / partnerów: 0-6 pkt 

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

KOP  0-10 pkt 

 

w celu potwierdzenia 
adekwatnej liczby 

2 indywidualne 
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 potencjał kadrowy Wnioskodawcy / 
partnerów oraz opis sposobu jego 
wykorzystania w ramach projektu (kluczowe 
osoby, które zostaną zaangażowane do 
realizacji projektu oraz ich planowana funkcja 
w projekcie),  

 potencjał finansowy i techniczny 
Wnioskodawcy / partnerów (zaplecze, 
pomieszczenia, sprzęt itp.) oraz opis sposobu 
jego wykorzystania w ramach projektu 

2. doświadczenie Wnioskodawcy / partnerów: 0-4 
pkt 

W ramach subkryterium ocenie podlega 
doświadczenie Wnioskodawcy / partnerów w 
obszarze tematycznym odpowiadającym danemu 
projektowi, w realizacji działań na rzecz grupy 
docelowej, do której skierowany jest dany projekt, w 
realizacji działań na terytorium, na którym będzie 
realizowany dany projekt. 

Punkty podlegają sumowaniu.  

W ramach oceny wymagane jest uzyskanie 
minimum 6 pkt. Nieuzyskanie minimalnej liczby 
punktów oznacza niespełnienie kryterium. 

punktów dla danego 
projektu dopuszczalne 

wezwanie Wnioskodawcy 
do przedstawienia 

wyjaśnień, a także do 
uzupełnienia lub poprawy 

projektu 

 

niespełnienie kryterium 
skutkuje negatywną oceną 

projektu 

Ryzyko nieosiągnięcia 
założeń projektu  

Ocenie w ramach kryterium podlega kompletność i 
trafność opisu ryzyka nieosiągnięcia założeń 
projektu, w tym: 

 analizy sytuacji, których wystąpienie utrudni 
lub uniemożliwi osiągnięcie wartości 
docelowej wskaźników produktu / rezultatu, 

 oceny prawdopodobieństwa wystąpienia 
powyższych sytuacji 

KOP  0-10 pkt 

 

w celu potwierdzenia 
adekwatnej liczby 

punktów dla danego 
projektu dopuszczalne 

wezwanie Wnioskodawcy 
do przedstawienia 

2 indywidualne 
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 opisu możliwych sposobów przeciwdziałania 
ryzyku lub minimalizowania negatywnych 
efektów w przypadku jego wystąpienia. 

W ramach oceny wymagane jest uzyskanie 
minimum 6 pkt. Nieuzyskanie minimalnej liczby 
punktów oznacza niespełnienie kryterium.  

wyjaśnień, a także do 
uzupełnienia lub poprawy 

projektu 

 

niespełnienie kryterium 
skutkuje negatywną oceną 

projektu 

Sposób zarządzania 
projektem oraz zadania 
zlecone i rola 
partnerów (jeśli 
dotyczy) 

Kryterium dla projektów realizowanych w 
partnerstwie lub uwzględniających zadania zlecone. 
0-10 pkt 

Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów: 

1. sposób zarządzania projektem: 0-6 pkt 

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 poprawność, kompletność i spójność opisu 
sposobu zarządzania projektem, w tym:  

 podział obowiązków i zakres zadań na 
poszczególnych stanowiskach,  

 wymiar zaangażowania personelu,  

 sposób podejmowania decyzji 

2. rola partnerów lub innych podmiotów 
zaangażowanych w realizację projektu: 0-4 pkt 

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 poprawność opisu oraz uzasadnienie roli 
partnerów lub innych podmiotów 
zaangażowanych w realizację projektu, z 
uwzględnieniem zadań zleconych. 

Punkty podlegają sumowaniu.  

W ramach oceny wymagane jest uzyskanie 
minimum 6 pkt. Nieuzyskanie minimalnej liczby 
punktów oznacza niespełnienie kryterium.  

KOP  0-10 pkt 

 

w celu potwierdzenia 
adekwatnej liczby 

punktów dla danego 
projektu dopuszczalne 

wezwanie Wnioskodawcy 
do przedstawienia 

wyjaśnień, a także do 
uzupełnienia lub poprawy 

projektu 

 

niespełnienie kryterium 
skutkuje negatywną oceną 

projektu 

1 indywidualne 
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Kryterium dla projektów nierealizowanych w 
partnerstwie i nieuwzględniających zadań 
zleconych: 0-10 pkt 

Ocenie w ramach kryterium podlega: 

 poprawność, kompletność i spójność opisu 
sposobu zarządzania projektem, w tym: 

- podział obowiązków i zakres zadań na 
poszczególnych stanowiskach, 

- wymiar zaangażowania personelu, 

- sposób podejmowania decyzji. 

W ramach oceny wymagane jest uzyskanie 
minimum 6 pkt. Nieuzyskanie minimalnej liczby 
punktów oznacza niespełnienie kryterium. 

Kwalifikowalność i 
efektywność wydatków 

Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów: 

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 Funduszu Spójności na lata 
2014-2020, wytycznymi ministra właściwego ds. 
rozwoju regionalnego (jeśli dotyczy) oraz 
regulaminem konkursu: 0-4 pkt 

2. efektywność zaplanowanych wydatków w 
kontekście celu głównego oraz zadań 
podejmowanych w projekcie: 0-5 pkt 

3. prawidłowość sporządzenia tabel finansowych: 
0-1 pkt 

Punkty podlegają sumowaniu. 

KOP  0-10 pkt 

 

w celu potwierdzenia 
adekwatnej liczby 

punktów dla danego 
projektu dopuszczalne 

wezwanie Wnioskodawcy 
do przedstawienia 

wyjaśnień, a także do 
uzupełnienia lub poprawy 

projektu 

 

niespełnienie kryterium 
skutkuje negatywną oceną 

projektu 

2 indywidualne 
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W ramach oceny wymagane jest uzyskanie 
minimum 6 pkt. Nieuzyskanie minimalnej liczby 
punktów oznacza niespełnienie kryterium.  

Zwiększenie 
dostępności wsparcia 
dla uczestników 

W ramach kryterium ocenie podlega czy: 

- projekt przewiduje realizację wsparcia również w 
godzinach popołudniowych i wieczornych oraz w 
soboty tj. co najmniej w 1 sobotę w miesiącu przez 6 
godz. oraz co najmniej 2 dni tygodniowo do godz. 18  
- 10 pkt 

 - projekt nie przewiduje realizacji wsparcia również 
w godzinach popołudniowych i wieczornych oraz w 
soboty tj. co najmniej w 1 sobotę w miesiącu przez 6 
godz. oraz co najmniej 2 dni tygodniowo do godz. 18 
- 0 pkt 

W ramach oceny nie jest wymagane uzyskanie 
minimum punktowego.  

Przyznanie 0 punktów nie eliminuje projektu z 
oceny. 

KOP 0-10 pkt  3 indywidualne 

Realizacja projektu 
przez placówkę POZ 
posiadającą umowę  o 
udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej z 
publicznym płatnikiem 
świadczeń 
zdrowotnych 

W ramach kryterium ocenie podlega czy: 

- Wnioskodawcą lub partnerem w projekcie jest 
podmiot wykonujący działalność leczniczą 
udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju 
podstawowa opieka zdrowotna na podstawie 
zawartej umowy o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej z publicznym płatnikiem świadczeń 
zdrowotnych - 10 pkt 

- Wnioskodawcą ani partnerem w projekcie nie jest 
podmiot wykonujący działalność leczniczą 
udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju 
podstawowa opieka zdrowotna na podstawie 
zawartej umowy o udzielanie świadczeń opieki 

KOP 0-10 pkt 2 indywidualne 
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zdrowotnej z publicznym płatnikiem świadczeń 
zdrowotnych - 0 pkt 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 
projektu oraz na podstawie rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą.  

Adres internetowy pod którym dostępny jest rejestr 
podmiotów leczniczych zostanie wskazany w 
regulaminie konkursu. 

W ramach oceny nie jest wymagane uzyskanie 
minimum punktowego. Przyznanie 0 punktów nie 
eliminuje projektu z oceny. 

Akredytacja lub 
certyfikacja jakości 
świadczonych usług 

W ramach kryterium ocenie podlega czy: 

- Wnioskodawca lub partner projektu posiada 
akredytację wydaną na podstawie Ustawy z dn. 6 
listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia 
(tj. Dz.U. 2016 poz. 2135) lub posiada certyfikat 
normy EN 15224 - Usługi Ochrony Zdrowia - System 
Zarządzania Jakością - 10 pkt 

- Wnioskodawca i partner projektu nie posiada 
akredytacji wydanej na podstawie Ustawy z dn. 6 
listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia 
(tj. Dz.U. 2016 poz. 2135), ani certyfikatu normy EN 
15224 -Usługi Ochrony Zdrowia - System 
Zarządzania Jakością - 0 pkt 

W ramach oceny nie jest wymagane uzyskanie 
minimum punktowego. Przyznanie 0 punktów nie 
eliminuje projektu z oceny. 

KOP 0-10 pkt  2 indywidualne 

Doświadczenie 
Wnioskodawcy lub 
partnera w obszarze 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

10 pkt - projekt spełnia oba z poniższych warunków: 

KOP 0-10 pkt  1 indywidualne 
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realizowanego 
wsparcia oraz 
komplementarność z 
innymi projektami 

1. Wnioskodawca lub partner projektu posiada co 
najmniej 3 letnie doświadczenie w obszarze 
realizowanego wsparcia.  

2. Projekt wykazuje komplementarność co najmniej 
z jednym innym projektem finansowanym ze 
środków UE (również realizowanym we 
wcześniejszych okresach programowania), ze 
środków krajowych lub innych źródeł zgodnie z 
zasadami określonymi w regulaminie konkursu  

5 pkt - projekt spełnia jeden z wyżej wskazanych 
warunków 

0 pkt - projekt nie spełnia żadnego z wyżej 
wskazanych warunków 

Punkty nie podlegają sumowaniu. 

W ramach oceny nie jest wymagane uzyskanie 
minimum punktowego. Przyznanie 0 punktów nie 
eliminuje projektu z oceny. 

Partnerstwo 
projektowe z 
organizacją 
pozarządową 

W ramach kryterium ocenie podlega czy: 

- projekt zakłada partnerstwo z co najmniej jedną 
organizacją pozarządową repezentującą interesy 
pacjentów i posiadającą co najmniej 2-letnie 
doświadczenie w zakresie działań profilaktycznych z 
zakresu danej grupy chorób - 10 pkt 

 - projekt nie zakłada partnerstwa z co najmniej 
jedną organizacją pozarządową repezentującą 
interesy pacjentów i posiadającą co najmniej 2-
letnie doświadczenie w zakresie działań 
profilaktycznych z zakresu danej grupy chorób - 0 
pkt 

KOP 0-10 pkt  1 indywidualne 
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W ramach oceny nie jest wymagane uzyskanie 
minimum punktowego.  

Przyznanie 0 punktów nie eliminuje projektu z 
oceny. 
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Typu projektu F. rozwój usług społecznych i zdrowotnych ukierunkowanych na walkę z epidemią COVID-19 - Małopolska Tarcza 
Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 

 

nr i nazwa osi priorytetowej 9 Region Spójny Społecznie 

nr i nazwa działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne (PRIORYTET INWESTYCYJNY 9iv) 

nr i nazwa poddziałania  9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie   

typ projektu F. rozwój usług społecznych i zdrowotnych ukierunkowanych na walkę z epidemią COVID-19 - Małopolska 

Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 

 

nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

ocena formalna 

Kwalifikowalność 
wnioskodawcy  
i partnerów (jeśli 
dotyczy) 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy: 

1. Wnioskodawca i partnerzy (jeśli dotyczy) znajdują się w katalogu 
typów Beneficjentów w SzOOP w wersji aktualnej na dzień 
zatwierdzenia kryterium przez Komitet Monitorujący RPO WM na 
lata 2014 – 2020 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:  

d) art. 207 ust. 4 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (j.t.Dz. U. 2021r., poz. 305 z późn. zm.) 

e) 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), 

f) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dn. 28 października 2002 r. o 
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 

KOP tak / nie  

 

w celu 
potwierdzenia 

spełnienia 
kryterium 

dopuszczalne  
wezwanie 

Wnioskodawcy do 
przedstawienia 
wyjaśnień, jak 

również do 
uzupełnienia lub 

poprawy projektu  

 

niespełnienie 
kryterium skutkuje 

- indywidula
ne 
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zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2020r., poz. 358 
z późn.zm.) 

3. Wyboru partnera dokonano 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 
(j.t. Dz.U. z 2020r., poz.818) lub na podstawie innych właściwych 
przepisów obowiązujących  w dacie dokonywania wyboru partnera 
(jeśli dotyczy). 

 

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

 

negatywną oceną 
projektu 

Kwalifikowalność 

projektu 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy: 

1. projekt wpisuje się w typy projektów wskazane dla danego 

działania / poddziałania, zgodnie z SzOOP w wersji aktualnej na 

dzień zatwierdzenia kryterium przez Komitet Monitorujący RPO 

WM na lata 2014 – 2020, 

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, 

3. projekt jest ujęty w stanowiącym załącznik do SzOOP wykazie 

projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego 

w wersji aktualnej na dzień wystosowania wezwania do złożenia 

wniosku  

4. występuje zgodność z zasadniczymi elementami 

zidentyfikowanego projektu, ocena odbywa się w oparciu o dane 

KOP  tak / nie  

w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak 

również do  

uzupełnienia lub 

poprawy projektu  

 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

- indywidual

ne 
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zawarte w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu 

pozakonkursowego, 

5. 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, 

6. projekt (lub jego część) nie otrzymał dofinansowania z innych 

środków, 

7. grupa docelowa jest zgodna z zapisami SzOOP RPO WM w wersji 

aktualnej na dzień zatwierdzenia kryterium przez Komitet 

Monitorujący RPO WM na lata 2014 – 2020  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 w wersji aktualnej na dzień 

wystosowania wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie. 

Ocena pkt 2, 5 i 6 odbywa się w oparciu o oświadczenia 

przedstawione przez Wnioskodawcę.   

negatywną oceną 

projektu 
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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 w wersji aktualnej na dzień zatwierdzenia kryterium 

przez Komitet Monitorujący RPO WM na lata 2014 – 2020,  

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 przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć udziałem Europejskiego Funduszu 

Społecznego  w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 w wersji 

aktualnej na dzień wystosowania wezwania do złożenia wniosku o 

dofinansowanie. 

 

W przypadku odstąpienia przez ministra właściwego ds. rozwoju 

od obowiązku stosowania ww. wytycznych projekt nie podlega 

ocenie pod kątem zgodności z ww. wytycznymi, a kryterium w tym 

zakresie uznaje się za spełnione. 

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 

- indywidual

ne 

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: 

KOP  tak / nie  

w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 
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1. prawidłowość odpowiedzi na pytanie, czy projekt podlega 

zasadom pomocy publicznej/ pomocy de minimis w kontekście 

form wsparcia, wydatków i grup docelowych,  

2. możliwość udzielenia pomocy publicznej / pomocy de minimis 

mając na względzie reguły ogólne jej przyznawania oraz warunki 

jej dopuszczalności w danym typie projektu.  

kryterium 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak 

również do  

uzupełnienia lub 

poprawy projektu  

 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

Zakres i limit  
finansowania 
krzyżowego (cross-
financing)  
oraz zakupu środków 
trwałych  

W ramach kryterium ocenie podlega zgodność z limitami oraz 
zasadami, w tym zasadami dotyczącymi zwiększania limitu 
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 w 
wersji aktualnej na dzień wystosowania wezwania do złożenia 
wniosku o dofinansowanie i SzOOP w wersji aktualnej na dzień 
zatwierdzenia kryterium przez Komitet Monitorujący RPO WM na lata 
2014 – 2020, w zakresie: 

1. finansowania krzyżowego (cross-financingu) wraz z uzasadnieniem 
stosowania, 

2. zakupionych środków trwałych wraz z uzasadnieniem stosowania. 

KOP  tak / nie 

 

w celu 
potwierdzenia 

spełnienia 
kryterium 

dopuszczalne 
wezwanie 

Wnioskodawcy do 
przedstawienia 
wyjaśnień, jak 

również do 
uzupełnienia lub 

poprawy projektu  

 

- indywidual
ne 
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niespełnienie 
kryterium skutkuje 
negatywną oceną 

projektu 

Poprawność montażu 

finansowego projektu 

i sporządzania tabel 

finansowych 

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 w 

wersji aktualnej na dzień wystosowania wezwania do złożenia 

wniosku o dofinansowanie, SzOOP RPO WM w wersji aktualnej na 

dzień zatwierdzenia kryterium przez Komitet Monitorujący RPO WM 

na lata 2014 – 2020, 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 (o ile dotyczy), 

b) wartości całkowitej projektu (o ile dotyczy), 

c) kosztów pośrednich, 

d) prawidłowości stosowania uproszczonych metod 

rozliczania wydatków (o ile dotyczy), 

e) wydatków ponoszonych poza obszarem UE (o ile dotyczy), 

f) katalogu wydatków niekwalifikowalnych, 

g) prawidłowości sporządzenia tabel finansowych. 

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 

- indywidual

ne  

Adekwatność celu 

głównego projektu  

i poprawność 

W ramach kryterium ocenie podlega: 

1. adekwatność celu głównego projektu, w tym; adekwatność celu 

głównego projektu do osiągnięcia celu szczegółowego / celów 

szczegółowych danego działania / poddziałania zgodnie z SzOOP w 

KOP  tak / nie 

w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

- indywidual

ne 
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przyjętych 

wskaźników 

wersji aktualnej na dzień zatwierdzenia kryterium przez Komitet 

Monitorujący RPO WM na lata 2014 – 2020, 

2. poprawność przyjętych wskaźników, w tym poprawność doboru 

wskaźników realizacji celu głównego, 

 

kryterium 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak 

również do  

uzupełnienia lub 

poprawy projektu  

 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

Sposób zarządzania 
projektem oraz 
zadania zlecone i rola 
partnerów (jeśli 
dotyczy) 

Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów: 

3. sposób zarządzania projektem:  

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 poprawność, kompletność i spójność opisu sposobu zarządzania 
projektem, w tym:  

 podział obowiązków i zakres zadań na poszczególnych 
stanowiskach,  

 wymiar zaangażowania personelu,  

 sposób podejmowania decyzji 

4. rola partnerów lub innych podmiotów zaangażowanych w 
realizację projektu (jeśli dotyczy)  

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 poprawność opisu oraz uzasadnienie roli partnerów lub 
innych podmiotów zaangażowanych w realizację projektu, z 
uwzględnieniem zadań zleconych. 

KOP  tak/nie 

 

w celu 
potwierdzenia 

spełnienia 
kryterium 

dopuszczalne 
wezwanie 

Wnioskodawcy do 
przedstawienia 
wyjaśnień, jak 

również do  
uzupełnienia lub 

poprawy projektu  

 

- indywidual
ne 



161 

 

nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

niespełnienie 
kryterium skutkuje 
negatywną oceną 

projektu 

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 w wersji aktualnej na dzień 

wystosowania wezwania do złożenia wniosku o 

dofinansowanie 

2. zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 

dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie z 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 w wersji aktualnej na dzień 

wystosowania wezwania do złożenia wniosku o 

dofinansowanie. 

3. zasady zrównoważonego rozwoju. 

 

Kryterium zostanie uznane za spełnione w przypadku gdy w zakresie 

zasady równości szans kobiet i mężczyzn standard minimum jest 

spełniony (tj. w ramach standardu minimum projekt uzyskał 

przynajmniej 1 pkt.), projekt realizuje zasadę równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 

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 

- indywidual

ne 
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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 

Kwalifikowalność 

wydatków 

W ramach kryterium ocenie podlega kwalifikowalność wydatków 

zgodnie z 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 w wersji 

aktualnej na dzień wystosowania wezwania do złożenia wniosku o 

dofinansowanie, SzOOP w wersji aktualnej na dzień zatwierdzenia 

kryterium przez Komitet Monitorujący RPO WM na lata 2014 – 2020 

oraz regulaminem naboru. 

Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów: 

1. niezbędność wydatków w kontekście celu głównego oraz zadań 

podejmowanych w projekcie, 

2. efektywność i racjonalność zaplanowanych wydatków. 

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  

- indywidual

ne 
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Typ projektu G. rozwój usług zdrowotnych i społecznych w zakresie ograniczenia rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19 w 

placówkach pobytu całodobowego 

 

nr i nazwa osi priorytetowej 9 Region Spójny Społecznie 

nr i nazwa działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne (PRIORYTET INWESTYCYJNY 9iv) 

nr i nazwa poddziałania  9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie   

typ projektu G. rozwój usług zdrowotnych i społecznych w zakresie ograniczenia rozprzestrzeniania się epidemii 

COVID-19 w placówkach pobytu całodobowego 

 

 

nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

ocena formalna 

Kwalifikowalność 
wnioskodawcy  
i partnerów (jeśli 
dotyczy) 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy: 

4. Wnioskodawca i partnerzy (jeśli dotyczy) znajdują się 
w katalogu typów Beneficjentów w SzOOP w wersji 
aktualnej na dzień zatwierdzenia kryterium przez Komitet 
Monitorujący RPO WM na lata 2014 – 2020 dla danego 
działania / poddziałania / typu projektu, 

5. 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:  

g) art. 207 ust. 4 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych (j.t.Dz. U. 2019r., poz. 869 z późn. 
zm.) 

KOP tak / nie  

 

w celu 
potwierdzenia 

spełnienia 
kryterium 

dopuszczalne  
wezwanie 

Wnioskodawcy 
do 

przedstawienia 
wyjaśnień, jak 

również do 

- indywidula
ne 
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h) 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), 

i) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dn. 28 października 2002 r. 
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2020r., poz. 358) 

6. Wyboru partnera dokonano 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 (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 1431 z późn. zm.)  lub na 
podstawie innych właściwych przepisów obowiązujących  w 
dacie dokonywania wyboru partnera (jeśli dotyczy). 

 

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

uzupełnienia lub 
poprawy projektu  

 

niespełnienie 
kryterium 
skutkuje 

negatywną oceną 
projektu 

Kwalifikowalność 

projektu 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy: 

8. projekt wpisuje się w typy projektów wskazane dla danego 

działania / poddziałania, zgodnie z SzOOP w wersji aktualnej 

na dzień zatwierdzenia kryterium przez Komitet 

Monitorujący RPO WM na lata 2014 – 2020, 

9. 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, 

KOP  tak / nie  

w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy 

do 

przedstawienia 

- indywidual

ne 
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10. projekt jest ujęty w stanowiącym załącznik do SzOOP 

wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu 

pozakonkursowego w wersji aktualnej na dzień 

wystosowania wezwania do złożenia wniosku o 

dofinansowanie,  

11. występuje zgodność z zasadniczymi elementami 

zidentyfikowanego projektu, ocena odbywa się w oparciu o 

dane zawarte w wykazie projektów zidentyfikowanych w 

ramach trybu pozakonkursowego, 

12. projekt jest zgodny z zasadami realizacji projektu 

grantowego, w tym uwzględnia obowiązki grantodawcy, 

określone w SzOOP w wersji aktualnej na dzień 

zatwierdzenia kryterium przez Komitet Monitorujący RPO 

WM na lata 2014-2020, w tym: 

Wnioskodawca przedstawił zobowiązanie do przedstawienia 

do zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą RPO WM 

procedur dotyczących wyboru wniosku o powierzenie grantu 

zgodnych z ww. zasadami i obowiązkami, jako warunku 

koniecznego do podjęcia uchwały o dofinansowaniu 

projektu 

13. 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 

wyjaśnień, jak 

również do  

uzupełnienia lub 

poprawy projektu  

 

niespełnienie 

kryterium 

skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 
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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, 

14. projekt (lub jego część) nie otrzymał dofinansowania z 

innych środków, 

15. grupa docelowa jest zgodna z zapisami SzOOP RPO WM 

w wersji aktualnej na dzień zatwierdzenia kryterium 

przez Komitet Monitorujący RPO WM na lata 2014 – 

2020  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 w wersji aktualnej na dzień 

wystosowania wezwania do złożenia wniosku o 

dofinansowanie. 

Ocena pkt 2, 6 i 7 odbywa się w oparciu o oświadczenia 

przedstawione przez Wnioskodawcę. 

ocena merytoryczna 
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Specyficzne warunki 

wstępne 

W ramach kryterium ocenie podlega: 

3. czy projekt jest zgodny ze specyficznymi warunkami 

dotyczącymi danego działania / poddziałania / typu projektu 

określonymi w pkt 5 SzOOP w wersji aktualnej na dzień 

zatwierdzenia kryterium przez Komitet Monitorujący RPO 

WM na lata 2014 – 2020,  

4. 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 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 w wersji 

aktualnej na dzień wystosowania wezwania do złożenia 

wniosku o dofinansowanie oraz z uwzględnieniem decyzji 

ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego  wydanej na 

podst. art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 3 kwietnia o szczególnych 

rozwiązaniach wspierających realizację programów 

operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. 

(Dz. U. poz. 694). 

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 

- indywidual

ne 

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: 

KOP  tak / nie  

w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 
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3. prawidłowość odpowiedzi na pytanie, czy projekt podlega 

zasadom pomocy publicznej/ pomocy de minimis w 

kontekście form wsparcia, wydatków i grup docelowych,  

4. możliwość udzielenia pomocy publicznej / pomocy de 

minimis mając na względzie reguły ogólne jej przyznawania 

oraz warunki jej dopuszczalności w danym typie projektu.  

kryterium 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy 

do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak 

również do  

uzupełnienia lub 

poprawy projektu  

 

niespełnienie 

kryterium 

skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

Zakres i limit  
finansowania 
krzyżowego (cross-
financing)  
oraz zakupu 
środków trwałych  

W ramach kryterium ocenie podlega zgodność z limitami oraz 
zasadami, w tym zasadami dotyczącymi zwiększania limitu 
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 w wersji aktualnej na dzień wystosowania wezwania do 
złożenia wniosku o dofinansowanie i SzOOP w wersji aktualnej 
na dzień zatwierdzenia kryterium przez Komitet Monitorujący 
RPO WM na lata 2014 – 2020, w zakresie: 

KOP  tak / nie 

 

w celu 
potwierdzenia 

spełnienia 
kryterium 

dopuszczalne 
wezwanie 

Wnioskodawcy 
do 

przedstawienia 

- indywidual
ne 
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3. finansowania krzyżowego (cross-financingu) wraz z 
uzasadnieniem stosowania, 

4. zakupionych środków trwałych wraz z uzasadnieniem 
stosowania. 

wyjaśnień, jak 
również do 

uzupełnienia lub 
poprawy projektu  

 

niespełnienie 
kryterium 
skutkuje 

negatywną oceną 
projektu 

Poprawność 

montażu 

finansowego 

projektu i 

sporządzania tabel 

finansowych 

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 w wersji aktualnej na dzień wystosowania 

wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie, SzOOP RPO 

WM w wersji aktualnej na dzień zatwierdzenia kryterium przez 

Komitet Monitorujący RPO WM na lata 2014 – 2020, w tym w 

szczególności w zakresie: 

h) poprawności określenia źródeł finansowania projektu, 

w tym maksymalnego procentu poziomu wsparcia UE 

wydatków kwalifikowanych oraz poziomu wkładu 

własnego (o ile dotyczy), 

i) wartości całkowitej projektu (o ile dotyczy), 

j) kosztów pośrednich, 

KOP  tak / nie  

w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy 

do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak 

również do  

uzupełnienia lub 

poprawy projektu  

 

- indywidual

ne  
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k) prawidłowości stosowania uproszczonych metod 

rozliczania wydatków (o ile dotyczy), 

l) wydatków ponoszonych poza obszarem UE (o ile 

dotyczy), 

m) katalogu wydatków niekwalifikowalnych, 

n) prawidłowości sporządzenia tabel finansowych. 

niespełnienie 

kryterium 

skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

Adekwatność celu 

głównego projektu  

i poprawność 

przyjętych 

wskaźników 

W ramach kryterium ocenie podlega: 

3. adekwatność celu głównego projektu, w tym; adekwatność 

celu głównego projektu do osiągnięcia celu szczegółowego / 

celów szczegółowych danego działania / poddziałania 

zgodnie z SzOOP w wersji aktualnej na dzień zatwierdzenia 

kryterium przez Komitet Monitorujący RPO WM na lata 2014 

– 2020, 

4. poprawność przyjętych wskaźników, w tym poprawność 

doboru wskaźników realizacji celu głównego, 

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 

- indywidual

ne 



171 

 

nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

Sposób zarządzania 
projektem oraz 
zadania zlecone i 
rola partnerów (jeśli 
dotyczy) 

Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów: 

5. sposób zarządzania projektem:  

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 poprawność, kompletność i spójność opisu sposobu 
zarządzania projektem, w tym:  

 podział obowiązków i zakres zadań na poszczególnych 
stanowiskach,  

 wymiar zaangażowania personelu,  

 sposób podejmowania decyzji 

6. rola partnerów lub innych podmiotów zaangażowanych w 
realizację projektu (jeśli dotyczy)  

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 poprawność opisu oraz uzasadnienie roli partnerów lub 
innych podmiotów zaangażowanych w realizację 
projektu, z uwzględnieniem zadań zleconych. 

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 

- indywidual
ne 

Wpływ na polityki 

horyzontalne 

Ocenie w ramach kryterium podlega zgodność projektu z 

zasadami horyzontalnymi, w tym wpływ na realizację: 

4. 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 

KOP tak / nie 

 

w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

dopuszczalne 

- indywidual

ne 
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niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans 

kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 

2014-2020 w wersji aktualnej na dzień wystosowania 

wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie 

5. zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie z 

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 w wersji aktualnej na dzień wystosowania 

wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie. 

6. zasady zrównoważonego rozwoju. 

 

Kryterium zostanie uznane za spełnione w przypadku gdy w 

zakresie zasady równości szans kobiet i mężczyzn standard 

minimum jest spełniony (tj. w ramach standardu minimum 

projekt uzyskał 1 pkt.), 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 

wezwanie 

Wnioskodawcy 

do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak 

również do  

uzupełnienia lub 

poprawy projektu 

niespełnienie 

kryterium 

skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

Kwalifikowalność 

wydatków 

W ramach kryterium ocenie podlega kwalifikowalność 

wydatków zgodnie z wytycznymi ministra właściwego ds. 

rozwoju regionalnego w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

KOP  tak / nie 

 

- indywidual

ne 
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ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 

na lata 2014-2020 w wersji aktualnej na dzień wystosowania 

wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie, SzOOP w 

wersji aktualnej na dzień zatwierdzenia kryterium przez Komitet 

Monitorujący RPO WM na lata 2014 – 2020 oraz regulaminem 

naboru. 

Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów: 

3. niezbędność wydatków w kontekście celu głównego oraz 

zadań podejmowanych w projekcie, 

4. efektywność i racjonalność zaplanowanych wydatków. 

w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy 

do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak 

również do  

uzupełnienia lub 

poprawy projektu 

niespełnienie 

kryterium 

skutkuje 

negatywną oceną 

projektu  

Współpraca 

z Wojewodą 

 

W ramach kryterium ocenie podlega czy Wnioskodawca 

uzgodnił zakres merytoryczny projektu z Wojewodą Małopolski. 

Ocena w ramach kryterium odbywa się na podstawie danych 

zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu. 

KOP  tak / nie 

 

w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

dopuszczalne 

wezwanie 

- indywidual

ne 
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nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

Wnioskodawcy 

do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak 

również do  

uzupełnienia lub 

poprawy projektu 

niespełnienie 

kryterium 

skutkuje 

negatywną oceną 

projektu  

Typ projektu H: rozwój usług zdrowotnych i społecznych w celu ograniczenia epidemii COVID-19 i jej skutków w obszarze świadczeń 

podstawowej opieki zdrowotnej   

nr i nazwa osi priorytetowej 9 Region Spójny Społecznie 

nr i nazwa działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne (PRIORYTET INWESTYCYJNY 9iv) 

nr i nazwa poddziałania  9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie   

typ projektu H. rozwój usług zdrowotnych i społecznych w celu ograniczenia epidemii COVID-19 i jej skutków w obszarze 

świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej   
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ocena formalna 

Kwalifikowalność 
wnioskodawcy  
i partnerów (jeśli 
dotyczy) 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy: 

1. Wnioskodawca i partnerzy (jeśli dotyczy) znajdują się w katalogu 
typów Beneficjentów w SzOOP w wersji aktualnej na dzień 
zatwierdzenia kryterium przez Komitet Monitorujący RPO WM na 
lata 2014 – 2020 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 ust. 4 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (j.t.Dz. U. 2021r., poz. 305 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 (Dz. U. z 2020r., poz. 358) 

3. Wyboru partnera dokonano 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 
(j.t. Dz. U. z 2020r. poz. 818 z późn. zm.) lub na podstawie innych 
właściwych przepisów obowiązujących  w dacie dokonywania 
wyboru partnera (jeśli dotyczy). 

 

Ocena pkt 2 i 3 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 

- indywidula
ne 
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Kwalifikowalność 

projektu 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy: 

1. projekt wpisuje się w typy projektów wskazane dla danego 

działania / poddziałania, zgodnie z SzOOP w wersji aktualnej na 

dzień zatwierdzenia kryterium przez Komitet Monitorujący RPO 

WM na lata 2014 – 2020, 

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, 

3. projekt jest ujęty w stanowiącym załącznik do SzOOP wykazie 

projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego 

w wersji aktualnej na dzień wystosowania wezwania do złożenia 

wniosku o dofinansowanie,  

4. występuje zgodność z zasadniczymi elementami 

zidentyfikowanego projektu, ocena odbywa się w oparciu o dane 

zawarte w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu 

pozakonkursowego, 

5. projekt jest zgodny z zasadami realizacji projektu grantowego, w 

tym uwzględnia obowiązki grantodawcy, określone w SzOOP w 

wersji aktualnej na dzień zatwierdzenia kryterium przez Komitet 

Monitorujący RPO WM na lata 2014-2020, w tym: 

Wnioskodawca przedstawił zobowiązanie do przedstawienia do 

zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą RPO WM procedur 

dotyczących wyboru wniosku o powierzenie grantu zgodnych z 

ww. zasadami i obowiązkami, jako warunku koniecznego do 

podjęcia uchwały o dofinansowaniu projektu 

6. 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 

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 

- indywidual

ne 
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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, 

7. projekt (lub jego część) nie otrzymał dofinansowania z innych 

środków, 

8. grupa docelowa jest zgodna z zapisami SzOOP RPO WM w wersji 

aktualnej na dzień zatwierdzenia kryterium przez Komitet 

Monitorujący RPO WM na lata 2014 – 2020  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 w wersji aktualnej na dzień 

wystosowania wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie. 

Ocena pkt 2, 6 i 7 odbywa się w oparciu o oświadczenia 

przedstawione przez Wnioskodawcę. 

ocena merytoryczna 
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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 w wersji aktualnej na dzień zatwierdzenia kryterium 

przez Komitet Monitorujący RPO WM na lata 2014 – 2020,  

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 przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego na lata 2014-2020 w wersji aktualnej na dzień 

wystosowania wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie. 

W przypadku odstąpienia przez ministra właściwego ds. rozwoju 

od obowiązku stosowania ww. wytycznych projekt nie podlega 

ocenie pod kątem zgodności z ww. wytycznymi, a kryterium w tym 

zakresie uznaje się za spełnione. 

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 

- indywidual

ne 

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/ pomocy de minimis w kontekście 

form wsparcia, wydatków i grup docelowych,  

KOP  tak / nie  

w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak 
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2. możliwość udzielenia pomocy publicznej / pomocy de minimis 

mając na względzie reguły ogólne jej przyznawania oraz warunki 

jej dopuszczalności w danym typie projektu.  

również do  

uzupełnienia lub 

poprawy projektu  

 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

Zakres i limit  
finansowania 
krzyżowego (cross-
financing)  
oraz zakupu środków 
trwałych  

W ramach kryterium ocenie podlega zgodność z limitami oraz 
zasadami, w tym zasadami dotyczącymi zwiększania limitu 
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 w 
wersji aktualnej na dzień wystosowania wezwania do złożenia 
wniosku o dofinansowanie i SzOOP w wersji aktualnej na dzień 
zatwierdzenia kryterium przez Komitet Monitorujący RPO WM na lata 
2014 – 2020, w zakresie: 

1. finansowania krzyżowego (cross-financingu) wraz z uzasadnieniem 
stosowania, 

2. zakupionych środków trwałych wraz z uzasadnieniem stosowania. 

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 

- indywidual
ne 

Poprawność montażu 

finansowego projektu 

W ramach kryterium ocenie podlega zgodność z limitami oraz 

zasadami określonymi w wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju 

KOP  tak / nie  - indywidual

ne  
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i sporządzania tabel 

finansowych 

regionalnego w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w 

wersji aktualnej na dzień wystosowania wezwania do złożenia 

wniosku o dofinansowanie, SzOOP RPO WM w wersji aktualnej na 

dzień zatwierdzenia kryterium przez Komitet Monitorujący RPO WM 

na lata 2014 – 2020, 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 (o ile dotyczy), 

b) wartości całkowitej projektu (o ile dotyczy), 

c) kosztów pośrednich, 

d) prawidłowości stosowania uproszczonych metod 

rozliczania wydatków (o ile dotyczy), 

e) wydatków ponoszonych poza obszarem UE (o ile 

dotyczy), 

f) katalogu wydatków niekwalifikowalnych, 

g) prawidłowości sporządzenia tabel finansowych. 

w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak 

również do  

uzupełnienia lub 

poprawy projektu  

 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

Adekwatność celu 

głównego projektu  

i poprawność 

przyjętych 

wskaźników 

W ramach kryterium ocenie podlega: 

1. adekwatność celu głównego projektu, w tym; adekwatność celu 

głównego projektu do osiągnięcia celu szczegółowego / celów 

szczegółowych danego działania / poddziałania zgodnie z SzOOP w 

wersji aktualnej na dzień zatwierdzenia kryterium przez Komitet 

Monitorujący RPO WM na lata 2014 – 2020, 

2. poprawność przyjętych wskaźników, w tym poprawność doboru 

wskaźników realizacji celu głównego, 

KOP  tak / nie 

w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

- indywidual

ne 
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wyjaśnień, jak 

również do  

uzupełnienia lub 

poprawy projektu  

 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

Sposób zarządzania 
projektem oraz 
zadania zlecone i rola 
partnerów (jeśli 
dotyczy) 

Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów: 

1. sposób zarządzania projektem:  

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 poprawność, kompletność i spójność opisu sposobu zarządzania 
projektem, w tym:  

 podział obowiązków i zakres zadań na poszczególnych 
stanowiskach,  

 wymiar zaangażowania personelu,  

 sposób podejmowania decyzji 

2. rola partnerów lub innych podmiotów zaangażowanych w 
realizację projektu (jeśli dotyczy)  

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 poprawność opisu oraz uzasadnienie roli partnerów lub 
innych podmiotów zaangażowanych w realizację projektu, z 
uwzględnieniem zadań zleconych. 

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 

- indywidual
ne 
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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 w wersji aktualnej na dzień 

wystosowania wezwania do złożenia wniosku o 

dofinansowanie 

2. zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 

dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie z 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 w wersji aktualnej na dzień 

wystosowania wezwania do złożenia wniosku o 

dofinansowanie. 

3. zasady zrównoważonego rozwoju. 

 

Kryterium zostanie uznane za spełnione w przypadku gdy w zakresie 

zasady równości szans kobiet i mężczyzn standard minimum jest 

spełniony (tj. w ramach standardu minimum projekt uzyskał 1 pkt.), 

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. 

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 

- indywidual

ne 
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Stwierdzenie negatywnego wpływu projektu na realizację 

którejkolwiek z zasad skutkuje niespełnieniem kryterium 

Kwalifikowalność 

wydatków 

W ramach kryterium ocenie podlega kwalifikowalność wydatków 

zgodnie z 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 w wersji 

aktualnej na dzień wystosowania wezwania do złożenia wniosku o 

dofinansowanie, SzOOP w wersji aktualnej na dzień zatwierdzenia 

kryterium przez Komitet Monitorujący RPO WM na lata 2014 – 2020 

oraz regulaminem naboru. 

Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów: 

1. niezbędność wydatków w kontekście celu głównego oraz zadań 

podejmowanych w projekcie, 

2. efektywność i racjonalność zaplanowanych wydatków. 

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  

- indywidual

ne 

Współpraca 

z Wojewodą 

 

W ramach kryterium ocenie podlega czy Wnioskodawca uzgodnił 

zakres merytoryczny projektu z Wojewodą Małopolskim. 

Ocena w ramach kryterium odbywa się na podstawie danych 

zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu. 

KOP  tak / nie 

 

w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

- indywidual

ne 
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dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak 

również do  

uzupełnienia lub 

poprawy projektu 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu  
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Poddziałanie 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT 

nr i nazwa osi priorytetowej 9 OŚ PRIORYTETOWA REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE 

nr i nazwa działania Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne (PRIORYTET INWESTYCYJNY 9iv) 

nr i nazwa poddziałania  Poddziałanie 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa - ZIT  

typ projektu A. działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych  

B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób 
niesamodzielnych 

C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności ośrodków interwencji kryzysowej 

 

nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

ocena formalna 

Kwalifikowalność 
wnioskodawcy i 
partnerów (jeśli 
dotyczy) 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy: 

1. Wnioskodawca i partnerzy (jeśli dotyczy) znajdują się 
w katalogu typów Beneficjentów w SzOOP w wersji 
aktualnej na dzień zatwierdzenia kryterium przez 
Komitet Monitorujący RPO WM na lata 2014-2020  
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 ust. 4 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych (j.t.Dz.U.z 2017r. poz. 2077 
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 

KOP  tak / nie  

 

w celu 
potwierdzenia  

spełnienia 
kryterium 

dopuszczalne 
wezwanie 

Wnioskodawcy do 
przedstawienia 

wyjaśnień,  
jak również do 
uzupełnienia  
lub poprawy 

projektu 

 

- indywidualne 
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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 2018r. poz. 703 z późn. zm.) 

3. Wnioskodawca i partnerzy (o ile budżet projektu 
uwzględnia wydatki partnera) posiadają łącznie 
roczny obrót równy lub wyższy od rocznych 
wydatków w projekcie. W przypadku, gdy projekt 
trwa dłużej niż jeden rok kalendarzowy (12 miesięcy) 
należy wartość obrotu odnieść do roku realizacji 
projektu, w którym wartość planowanych wydatków 
jest najwyższa, 

4. Wyboru partnera dokonano 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 (j.t. Dz.U. z 2018r. 
poz. 1431)  (jeśli dotyczy). 

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

niespełnienie 
kryterium skutkuje 
negatywną oceną 

projektu 

Rzetelność 
wnioskodawcy 

W okresie trzech lat poprzedzających datę złożenia 
wniosku o dofinansowanie projektu instytucja udzielająca 
wsparcia nie rozwiązała z własnej inicjatywy 
z  wnioskodawcą i/lub partnerem (jeśli dotyczy) umowy o 
dofinansowanie projektu realizowanego ze środków 
unijnych z przyczyn leżących po jego stronie. 

Weryfikacja w ramach kryterium odbywa się w oparciu o 
oświadczenie złożone przez wnioskodawcę i partnerów 
(jeśli dotyczy). 

 

KOP tak / nie  

 

w celu 
potwierdzenia  

spełnienia 
kryterium 

dopuszczalne 
wezwanie 

Wnioskodawcy do 
przedstawienia 

- indywidualne 
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Każdy podmiot zobowiązany jest do złożenia osobnego 
oświadczenia. 

wyjaśnień,  
jak również do 
uzupełnienia  
lub poprawy 

projektu  

 

niespełnienie 
kryterium skutkuje 
negatywną oceną 

projektu 

 

Kwalifikowalność 
projektu 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy: 

1. projekt wpisuje się w typy projektów wskazane dla 
danego działania / poddziałania, zgodnie z SzOOP w 
wersji aktualnej na dzień zatwierdzenia kryterium 
przez Komitet Monitorujący RPO WM na lata 2014-
2020  i regulaminem konkursu, 

2. Wnioskodawca w okresie realizacji projektu prowadzi 
biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę 
oddział czy inną formę działalności) 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,  

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 
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 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. zaplanowano realizację projektu w okresie wskazanym 
w regulaminie konkursu, przyjmując jako początek 
biegu tego okresu dzień zawarcia umowy o 
dofinansowanie, , 

6. grupa docelowa jest zgodna z zapisami SzOOP w 
wersji aktualnej na dzień zatwierdzenia kryterium 
przez Komitet Monitorujący RPO WM na lata 2014-
2020 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 w wersji 
aktualnej na dzień ogłoszenia konkursu oraz 
regulaminem konkursu. 

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

ocena merytoryczna 
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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 w wersji 
aktualnej na dzień zatwierdzenia kryterium przez 
Komitet Monitorujący RPO WM na lata 2014-2020 ,  

2. poprawność merytoryczna wypełnienia wniosku o 
dofinansowanie pod kątem zgodności z warunkami 
określonymi w regulaminie konkursu na podstawie w 
szczególności  wytycznych ministra właściwego ds. 
rozwoju regionalnego tj. Wytycznych w zakresie 
realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 
2014-2020 w wersji aktualnej na dzień ogłoszenia 
konkursu, 

3. w przypadku realizacji typu projektu B – czy projekt 
zakłada wsparcie dla tworzenia i/lub działalności 
placówek spełniających wymogi określone w 
rekomendacjach do prowadzenia placówek 
zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób 
starszych na terenie Małopolski, stanowiących 
załącznik do regulaminu konkursu. 

W przypadku zmiany ww. Wytycznych na etapie realizacji 
projektu, warunki o których mowa powyżej będą także 
spełnione, jeżeli Beneficjent stosować będzie do projektu 
w całości zmienione Wytyczne 

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 
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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 de minimis /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 

Zakres i limit  
finansowania 
krzyżowego (cross-
financing)  
oraz zakupu środków 
trwałych  

W ramach kryterium ocenie podlega zgodność z limitami 
oraz zasadami w tym zasadami dotyczącymi zwiększania 
limitu 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 w wersji aktualnej 
na dzień ogłoszenia konkursu, SzOOP w wersji aktualnej 
na dzień zatwierdzenia kryterium przez Komitet 
Monitorujący RPO WM na lata 2014-2020  i regulaminie 
konkursu w zakresie: 

KOP  tak / nie 

 

w celu 
potwierdzenia  

spełnienia 
kryterium 

dopuszczalne 
wezwanie 

Wnioskodawcy do 
przedstawienia 

wyjaśnień,  

- indywidualne 
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1. finansowania krzyżowego (cross-financingu) wraz 
z uzasadnieniem stosowania, 

2. zakupionych środków trwałych wraz z uzasadnieniem 
stosowania. 

 

jak również do 
uzupełnienia  
lub poprawy 

projektu 

 

 

niespełnienie 
kryterium skutkuje 
negatywną oceną 

projektu 

Poprawność montażu 
finansowego projektu  

i sporządzania tabel 
finansowych 

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 
w wersji aktualnej na dzień ogłoszenia konkursu SzOOP w 
wersji aktualnej na dzień zatwierdzenia kryterium przez 
Komitet Monitorujący RPO WM na lata 2014-2020  i 
regulaminie konkursu, 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) kosztów pośrednich, 

d) prawidłowości stosowania uproszczonych metod 
rozliczania wydatków (o ile dotyczy) 

e) wydatków ponoszonych poza obszarem UE (o ile 
dotyczy) 

f) katalogu wydatków niekwalifikowalnych, 

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 
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g) prawidłowości sporządzania tabel finansowych 

Adekwatność celu 
głównego projektu  
i poprawność 
przyjętych wskaźników 

Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów: 

1. adekwatność celu głównego projektu:  

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 adekwatność celu głównego projektu do 
osiągnięcia celu szczegółowego / celów 
szczegółowych danego działania / poddziałania 
zgodnie z SzOOP w wersji aktualnej na dzień 
zatwierdzenia kryterium przez Komitet 
Monitorujący RPO WM na lata 2014-2020, 

 adekwatność celu głównego projektu do 
zdiagnozowanych problemów grupy docelowej w 
ramach projektu 

2. poprawność przyjętych wskaźników:  

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 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 

Ryzyko nieosiągnięcia 
założeń projektu  

Ocenie w ramach kryterium podlega kompletność i 
trafność opisu ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu, w 
tym: 

 analizy sytuacji, których wystąpienie utrudni lub 
uniemożliwi osiągnięcie wartości docelowej 
wskaźników produktu / rezultatu, 

 oceny prawdopodobieństwa wystąpienia 
powyższych sytuacji 

KOP  tak/nie 

w celu 
potwierdzenia  

spełnienia 
kryterium 

dopuszczalne 
wezwanie 

Wnioskodawcy do 
przedstawienia 

-  

indywidualne 
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 opisu możliwych sposobów przeciwdziałania ryzyku 
lub minimalizowania negatywnych efektów w 
przypadku jego wystąpienia. 

 

wyjaśnień,  
jak również do 
uzupełnienia  
lub poprawy 

projektu 

 

niespełnienie 
kryterium skutkuje 
negatywną oceną 

projektu 

Sposób zarządzania 
projektem oraz zadania 
zlecone i rola 
partnerów (jeśli 
dotyczy) 

Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów: 

1. sposób zarządzania projektem:  

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 poprawność, kompletność i spójność opisu sposobu 
zarządzania projektem, w tym:  

 podział obowiązków i zakres zadań na 
poszczególnych stanowiskach,  

 wymiar zaangażowania personelu,  

 sposób podejmowania decyzji 

2. rola partnerów lub innych podmiotów 
zaangażowanych w realizację projektu (jeśli 
dotyczy)  

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 poprawność opisu oraz uzasadnienie roli 
partnerów lub innych podmiotów 
zaangażowanych w realizację projektu z 
uwzględnieniem zadań zleconych. 

 

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 
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Wpływ na polityki 
horyzontalne:  

1.zasada równości 
szans i 
niedyskryminacji, w 
tym dostępności dla 
osób z 
niepełnosprawnościami  

2.zasada 
zrównoważonego 
rozwoju 

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

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

2. zasady zrównoważonego rozwoju. 

Kryterium zostanie uznane za spełnione w przypadku 
gdy projekt realizuje zasadę równości szans i 
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami zgodnie z 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 w wersji aktualnej na 
dzień ogłoszenia konkursu oraz charakteryzuje się 
neutralnym lub pozytywnym wpływem na realizację 
zasady zrównoważonego rozwoju. 

Stwierdzenie negatywnego wpływu projektu na 
powyższe zasady horyzontalne 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 

Wpływ na politykę 
horyzontalną:  

zasada równości szans 
kobiet i mężczyzn 

Ocenie w ramach kryterium podlega zgodność projektu z 
zasadą horyzontalną, w tym wpływ na realizację 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 w wersji aktualnej na 
dzień ogłoszenia konkursu  

KOP 0-10 pkt 

 

w celu 
potwierdzenia 

adekwatnej liczby 
punktów dla danego 

projektu 
dopuszczalne 

wezwanie 
Wnioskodawcy do 

1 indywidualne 
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Ocena w ramach kryterium odbywa się w następujący 
sposób: 

 projekt nie uzyskał w ramach oceny standardu 
minimum wymaganej minimalnej liczby punktów (0-2 
pkt standardu minimum) – 0 pkt  

 projekt uzyskał w ramach oceny standardu minimum 
wymaganą minimalną liczbę punktów (3 pkt 
standardu minimum) lub został zakwalifikowany do 
wyjątków – 6 pkt  

 projekt uzyskał w ramach oceny standardu minimum 
większą niż wymagana liczba punktów (4-5 pkt 
standardu minimum) –  8 pkt 

 projekt uzyskał w ramach oceny standardu minimum 
maksymalną liczbę punktów (6 pkt standardu 
minimum) –  10 pkt 

 

Punkty nie podlegają sumowaniu.  

W ramach oceny wymagane jest uzyskanie minimum 6 
pkt. Nieuzyskanie minimalnej liczby punktów oznacza 
niespełnienie kryterium. 

przedstawienia 
wyjaśnień, a także 

do uzupełnienia lub 
poprawy projektu 

 

 

niespełnienie 
kryterium skutkuje 
negatywną oceną 

projektu 

Adekwatność doboru 
grupy docelowej 

Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów: 

1. adekwatność doboru grupy docelowej: 0-4 pkt 

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 adekwatność doboru grupy docelowej w kontekście 
celu głównego projektu, 

 poprawność, kompletność i spójność 
charakterystyki istotnych cech oraz opisu sytuacji 
problemowej grupy docelowej projektu (w 

KOP  0-10 pkt 

 

w celu 
potwierdzenia 

adekwatnej liczby 
punktów dla danego 

projektu 
dopuszczalne 

wezwanie 
Wnioskodawcy do 

3 indywidualne 
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kontekście potrzeb, oczekiwań i barier uczestników 
projektu) 

2. opis sposobu rekrutacji: 0-6 pkt 

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 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. 

Punkty podlegają sumowaniu.  

W ramach oceny wymagane jest uzyskanie minimum 6 
pkt. Nieuzyskanie minimalnej liczby punktów oznacza 
niespełnienie kryterium.  

przedstawienia 
wyjaśnień, a także 

do uzupełnienia lub 
poprawy projektu 

niespełnienie 
kryterium skutkuje 
negatywną oceną 

projektu 

Adekwatność opisu  
i doboru zadań 

Ocenie w ramach kryterium podlega: 

 adekwatność doboru poszczególnych zadań w 
kontekście osiągnięcia celu głównego projektu, 
zdiagnozowanych problemów i potrzeb grupy 
docelowej oraz poprawność opisu zakresu 
merytorycznego zadań (z uwzględnieniem rodzaju 
i charakteru wsparcia, liczby uczestników zadań) 
wraz ze wskazaniem podmiotu realizującego 
działania w ramach zadania 

KOP  0-8 pkt. 

 

w celu 
potwierdzenia 

adekwatnej liczby 
punktów dla danego 

projektu 
dopuszczalne 

wezwanie 
Wnioskodawcy do 

3 indywidualne 
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 spójność i logiczność zadań w kontekście celu 
głównego projektu, zdiagnozowanych problemów 
i potrzeb grupy docelowej, 

 racjonalność harmonogramu realizacji projektu, w 
tym wskazanie terminów rozpoczęcia i 
zakończenia działań, kolejność realizowanych 
zadań. 

W ramach oceny wymagane jest uzyskanie minimum 5 
pkt. Nieuzyskanie minimalnej liczby punktów oznacza 
niespełnienie kryterium.  

przedstawienia 
wyjaśnień, a także 

do uzupełnienia lub 
poprawy projektu   

niespełnienie 
kryterium skutkuje 
negatywną oceną 

projektu 

Zdolność do efektywnej 
realizacji projektu 

Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów: 

1. potencjał Wnioskodawcy / partnerów: 0-6 pkt  

w ramach subkryterium ocenie podlega  : 

 potencjał kadrowy Wnioskodawcy / partnerów oraz 
opis sposobu jego wykorzystania w ramach 
projektu (kluczowe osoby, które zostaną 
zaangażowane do realizacji projektu oraz ich 
planowana funkcja w projekcie),  

 potencjał finansowy i techniczny Wnioskodawcy / 
partnerów (zaplecze, pomieszczenia, sprzęt itp.) 
oraz opis sposobu jego wykorzystania w ramach 
projektu 

2. doświadczenie Wnioskodawcy / partnerów: 0-4 pkt  

w ramach subkryterium ocenie podlega doświadczenie 
Wnioskodawcy/partnerów w obszarach: 

 usług społecznych 

 realizacji działań na rzecz grupy docelowej, do 
której skierowany jest dany projekt,  

KOP  0-10 pkt 

 

w celu 
potwierdzenia 

adekwatnej liczby 
punktów dla danego 

projektu 
dopuszczalne 

wezwanie 
Wnioskodawcy do 

przedstawienia 
wyjaśnień, a także 

do uzupełnienia lub 
poprawy projektu   

 

niespełnienie 
kryterium skutkuje 
negatywną oceną 

projektu 

2 indywidualne 
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 realizacji działań zbieżnych z zakresem wsparcia EFS 
na terytorium, na którym będzie realizowany dany 
projekt. 

Punkty w ramach tego subkryterium będą przyznawane w 
następujący sposób: 

 Wnioskodawca posiada doświadczenie w trzech 
wskazanych obszarach 

– 4 pkt 

 Wnioskodawca posiada doświadczenie w dwóch z 
trzech wskazanych obszarów– 3 pkt.  

 Wnioskodawca posiada doświadczenie w jednym 
z trzech wskazanych obszarów– 2 pkt.  

 Wnioskodawca nie posiada doświadczenia w 
żadnym ze wskazanych obszarów – 0 pkt. 

Punkty w ramach tego subkryterium nie podlegają 
sumowaniu. 

 

Punkty otrzymane z poszczególnych subkryteriów 
podlegają sumowaniu.  

W ramach oceny wymagane jest uzyskanie minimum 6 
pkt. Nieuzyskanie minimalnej liczby punktów oznacza 
niespełnienie kryterium.  

Kwalifikowalność 
wydatków 

Ocenie podlega kwalifikowalność wydatków zgodnie z 
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 w wersji aktualnej na dzień 
ogłoszenia konkursu, wytycznymi ministra właściwego ds. 

KOP  0-8 pkt 

w celu 
potwierdzenia  

adekwatnej liczby 
punktów dla danego 

projektu 
dopuszczalne 

wezwanie 

3 indywidualne 
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rozwoju regionalnego (jeśli dotyczy) oraz regulaminem 
konkursu 

Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów: 

1. niezbędność wydatków w kontekście celu głównego 
oraz zadań podejmowanych w projekcie: 0-3 pkt 

2. efektywność i racjonalność zaplanowanych 
wydatków: 0-5 pkt 

 

Punkty podlegają sumowaniu. 

W ramach oceny wymagane jest uzyskanie minimum 5 
pkt. Nieuzyskanie minimalnej liczby punktów oznacza 
niespełnienie kryterium.  

Wnioskodawcy do 
przedstawienia 

wyjaśnień, a także 
do uzupełnienia lub 
poprawy projektu 

 

niespełnienie 
kryterium skutkuje 
negatywną oceną 

projektu 

Dostępność usług 
opiekuńczych w gminie 

Kryterium ma zastosowanie wyłącznie do typu projektu 
B. 

W ramach kryterium ocenie podlega, czy projekt 
przewiduje wsparcie placówki mającej siedzibę i/lub filię 
na terenie gminy, w której liczba osób objętych usługami 
opiekuńczymi (tj. usługami wsparcia oferowanymi w 
ramach dziennych domów pomocy oraz usługami 
opiekuńczymi, w tym specjalistycznymi usługami 
opiekuńczymi, a także specjalistycznymi usługami 
opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi) nie 
przekracza 10 osób: 

 projekt przewiduje wsparcie placówki mającej siedzibę 
i/lub filię na terenie gminy,  
w której liczba osób objętych usługami opiekuńczymi 
nie przekracza 10 osób:  
10 pkt, 

 projekt nie przewiduje wsparcia placówki mającej 
siedzibę i/lub filię na terenie gminy, w której liczba 

KOP 0 - 10 pkt 1 indywidualne 
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osób objętych usługami opiekuńczymi nie przekracza 
10 osób: 0 pkt. 

Lista gmin, w których ww. wskaźnik nie przekracza 10 
osób zostanie wskazana  
w regulaminie konkursu (wg aktualnych danych, 
dostępnych na dzień ogłoszenia naboru). 

W ramach oceny nie jest wymagane uzyskanie minimum 
punktowego. Przyznanie 0 pkt nie eliminuje projektu z 
oceny. 

Struktura wieku 
mieszkańców gminy 

Kryterium ma zastosowanie wyłącznie do typu projektu 
B. 

W ramach kryterium ocenie podlega, czy projekt 
przewiduje wsparcie placówki mającej siedzibę i/lub filię 
na terenie gminy, w której odsetek osób w wieku 60 lat i 
więcej przekracza średnią dla województwa: 

 projekt przewiduje wsparcie placówki mającej siedzibę 
i/lub filię na terenie gminy,  
w której ww. odsetek jest wyższy od średniej dla 
województwa: 10 pkt, 

 projekt nie przewiduje wsparcia placówki mającej 
siedzibę i/lub filię na terenie gminy, w której ww. 
odsetek jest wyższy od średniej dla województwa: 0 
pkt. 

Lista gmin, w których ww. odsetek jest wyższy od średniej 
dla województwa zostanie wskazana w regulaminie 
konkursu (wg aktualnych, dostępnych na dzień ogłoszenia 
naboru danych). 

W ramach oceny nie jest wymagane uzyskanie minimum 
punktowego. Przyznanie 0 pkt nie eliminuje projektu z 
oceny. 

KOP 0 - 10 pkt 1 indywidualne 
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Realizacja usług przez 
podmiot ekonomii 
społecznej 

W ramach kryterium ocenie podlega, czy projekt 
przewiduje realizację usług przez podmiot ekonomii 
społecznej. Punkty przyznawane są w następujący 
sposób:: 

 projekt przewiduje realizację usług przez podmiot 
ekonomii społecznej, tj.: projekt jest realizowany przez 
podmiot ekonomii społecznej lub projekt realizowany 
jest w partnerstwie z podmiotem ekonomii społecznej 
lub projekt przewiduje zlecanie zadań na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 10 
pkt 

 projekt nie spełnia powyższego warunku – 0 pkt. 

W ramach oceny nie jest wymagane uzyskanie minimum 
punktowego. Przyznanie 0 pkt nie eliminuje projektu z 
oceny. 

 

KOP 0 - 10 pkt 1 indywidualne 

Zakres udzielanego 
wsparcia 

 

Kryterium ma zastosowanie wyłącznie do typu projektu 
A. 

W ramach kryterium ocenie podlega, czy zakres 
udzielanego wsparcia w ramach projektu obejmuje: 

 usługi „odciążeniowe”/„wytchnieniowe”/„opieki 
zastępczej”, umożliwiające czasowe całodobowe 
przebywanie osoby niesamodzielnej pod 
profesjonalną opieką w przypadku okresowego 
braku możliwości sprawowania opieki przez jej 
opiekuna nieformalnego lub potrzeby odpoczynku 
opiekuna – 8 pkt 

KOP 0 - 10 pkt 3 indywidualne 
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 ułatwienia w dostępie opiekunów nieformalnych 
do sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i 
medycznego w połączeniu z nauką obsługi sprzętu i 
doradztwem w zakresie jego wykorzystania – 2 pkt 

 projekt nie spełnia żadnego z powyższych 
warunków – 0 pkt 

Punkty podlegają  sumowaniu: 
W ramach oceny nie jest wymagane uzyskanie minimum 
punktowego. 
Przyznanie 0 pkt nie eliminuje projektu z oceny. 

Wsparcie dla tworzenia 
ośrodka interwencji 
kryzysowej 

Kryterium ma zastosowanie wyłącznie do typu projektu 
C. 

W ramach kryterium ocenie podlega, czy projekt zakłada 
utworzenie ośrodka interwencji kryzysowej na terenie 
powiatu, w którym tego typu podmiot nie funkcjonuje: 

 projekt zakłada utworzenie ośrodka interwencji 
kryzysowej na terenie powiatu,  
w którym tego typu podmiot nie funkcjonuje – 10 pkt, 

 projekt nie spełnia powyższego warunku – 0 pkt. 

W ramach oceny nie jest wymagane uzyskanie minimum 
punktowego. Przyznanie 0 pkt nie eliminuje projektu z 
oceny. 

 

 

KOP 0 - 10 pkt 3 indywidualne 

Realizacja projektów 
rewitalizacyjnych 

W ramach kryterium ocenie podlega, czy projekt wynika z 
obowiązującego (na dzień składania wniosku o 
dofinansowanie) programu rewitalizacji znajdującego się 
w wykazie programów rewitalizacji prowadzonym przez 
Instytucję Zarządzającą RPO. Wynikanie projektu z 
programu rewitalizacji oznacza albo wskazanie go wprost 

KOP 0-10 pkt 1 indywidualne 
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w programie rewitalizacji albo określenie go w ogólnym 
(zbiorczym) opisie innych, uzupełniających rodzajów 
działań rewitalizacyjnych: 

 projekt wynika z obowiązującego programu 
rewitalizacji, znajdującego się w wykazie programów 
rewitalizacji prowadzonym przez Instytucję 
Zarządzającą RPO - 10 pkt; 

 projekt nie spełnia powyższego warunku - 0 pkt. 

W ramach oceny nie jest wymagane uzyskanie minimum 
punktowego. Przyznanie 0 pkt nie eliminuje projektu z 
oceny. 

Komplementarność z 
Programem 
Wieloletnim „Senior +” 
na lata 2015 - 2020 

Kryterium ma zastosowanie do typu projektu B. 

W ramach kryterium ocenie podlega komplementarność 
projektu z Programem Wieloletnim „Senior +” na lata 
2015-2020: 

 projekt zakłada wsparcie dziennego domu, którego 
utworzenie objęte zostało dofinansowaniem w 
ramach Programu „Senior +” na lata 2015-2020 – 10 
pkt, 

 projekt nie spełnia powyższego warunku – 0 pkt. 

W ramach oceny nie jest wymagane uzyskanie minimum 
punktowego. Przyznanie 0 pkt nie eliminuje projektu z 
oceny. 

KOP 0 - 10 pkt 1 indywidualne 

Wpływ projektu na 
rozwój gospodarczo-
społeczny 

Kryterium strategiczne, w ramach którego oceniany 
będzie wpływ efektów realizacji projektu na rozwój 
gospodarczy i społeczny regionu, przy uwzględnieniu 
zrównoważonego rozwoju w wymiarze metropolitalnym. 
Ocenie w ramach kryterium podlegać będzie  bilans 
zysków i strat społecznych i gospodarczych, z 
uwzględnieniem specyfiki obszaru wsparcia. 

KOP 2-10 pkt 

 

3 porównawcze 
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Ocena w ramach kryterium obejmuje w szczególności 
takie czynniki jak:  

1. wpływ na realizację celów strategii ZIT,   
2. wpływ na poprawę warunków dla rozwoju 

gospodarczego Krakowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego, 

3. wpływ na wzmacnianie spójności wewnętrznej 
Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego, w tym 
zwiększenie dostępności do usług publicznych. 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

 10 pkt – stwierdzenie wysokiego wpływu na rozwój 
gospodarczo-społeczny Krakowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego, 

 6 pkt – stwierdzenie umiarkowanego wpływu na 
rozwój gospodarczo-społeczny Krakowskiego 
Obszaru Funkcjonalnego, 

 2 pkt – stwierdzenie niskiego wpływu na rozwój 
gospodarczo-społeczny Krakowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego. 

Punkty nie podlegają sumowaniu. W ramach oceny nie 
jest wymagane uzyskanie minimum punktowego. 
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Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR 

nr i nazwa osi priorytetowej 9 OŚ PRIORYTETOWA REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE 

nr i nazwa działania Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne (PRIORYTET INWESTYCYJNY 9iv) 

nr i nazwa poddziałania  Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR 

typ projektu A. działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych 

B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób 
niesamodzielnych 

C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności ośrodków interwencji kryzysowej 

 

nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

ocena formalna 

Kwalifikowalność 
wnioskodawcy i 
partnerów (jeśli 
dotyczy) 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy: 

1. Wnioskodawca i partnerzy (jeśli dotyczy) znajdują się 
w katalogu typów Beneficjentów w SzOOP w wersji 
aktualnej na dzień zatwierdzenia kryterium przez 
Komitet Monitorujący RPO WM na lata 2014-2020 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 ust. 4 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych  (j.t.Dz.U.z 2017r. poz. 2077 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), 

KOP  tak / nie  

 

w celu 
potwierdzenia  

spełnienia kryterium 
dopuszczalne 

wezwanie 
Wnioskodawcy do 

przedstawienia 
wyjaśnień,  

jak również do 
uzupełnienia  
lub poprawy 

projektu 

 

niespełnienie 
kryterium skutkuje 

- indywidualne 
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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 
2018r. poz. 703 z późn. zm.) 

3. Wnioskodawca i partnerzy (o ile budżet projektu 
uwzględnia wydatki partnera) posiadają łącznie roczny 
obrót równy lub wyższy od rocznych wydatków w 
projekcie. W przypadku, gdy projekt trwa dłużej niż 
jeden rok kalendarzowy (12 miesięcy) należy wartość 
obrotu odnieść do roku realizacji projektu, w którym 
wartość planowanych wydatków jest najwyższa, 

4. Wyboru partnera dokonano 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 (j.t. Dz.U. z 2018r. 
poz. 1431)  (jeśli dotyczy). 

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

negatywną oceną 
projektu 

Rzetelność 
wnioskodawcy 

W okresie trzech lat poprzedzających datę złożenia 
wniosku o dofinansowanie projektu instytucja udzielająca 
wsparcia nie rozwiązała z własnej inicjatywy 
z  wnioskodawcą i/lub partnerem (jeśli dotyczy) umowy o 
dofinansowanie projektu realizowanego ze środków 
unijnych z przyczyn leżących po jego stronie. 

Weryfikacja w ramach kryterium odbywa się w oparciu o 
oświadczenie złożone przez wnioskodawcę i partnerów 
(jeśli dotyczy). 

 
Każdy podmiot zobowiązany jest do złożenia osobnego 
oświadczenia. 

KOP tak / nie  

 

w celu 
potwierdzenia  

spełnienia kryterium 
dopuszczalne 

wezwanie 
Wnioskodawcy do 

przedstawienia 
wyjaśnień,  

jak również do 
uzupełnienia  

- indywidualne 



207 

 

nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

lub poprawy 
projektu  

 

niespełnienie 
kryterium skutkuje 
negatywną oceną 

projektu 

 

Kwalifikowalność 
projektu 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy: 

1. projekt wpisuje się w typy projektów wskazane dla 
danego działania / poddziałania, zgodnie z SzOOP w 
wersji aktualnej na dzień zatwierdzenia kryterium przez 
Komitet Monitorujący RPO WM na lata 2014-2020  i 
regulaminem konkursu, 

2. Wnioskodawca w okresie realizacji projektu prowadzi 
biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę 
oddział czy inną formę działalności) 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, 

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 
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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. zaplanowano realizację projektu w okresie wskazanym 
w regulaminie konkursu, przyjmując jako początek 
biegu tego okresu dzień zawarcia umowy o 
dofinansowanie, 

6. grupa docelowa jest zgodna z zapisami SzOOP w wersji 
aktualnej na dzień zatwierdzenia kryterium przez 
Komitet Monitorujący RPO WM na lata 2014-2020 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 w wersji 
aktualnej na dzień ogłoszenia konkursu oraz 
regulaminem konkursu. 

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

ocena merytoryczna 

Specyficzne warunki 
wstępne  

W ramach kryterium ocenie podlega: 

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

KOP tak / nie 

 

- indywidualne 
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projektu określonymi w pkt. 5 SzOOP w wersji aktualnej 
na dzień zatwierdzenia kryterium przez Komitet 
Monitorujący RPO WM na lata 2014-2020 , 

2. poprawność merytoryczna wypełnienia wniosku o 
dofinansowanie pod kątem zgodności z warunkami 
określonymi w regulaminie konkursu na podstawie w 
szczególności  wytycznych ministra właściwego ds. 
rozwoju regionalnego tj. Wytycznych w zakresie 
realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 
2014-2020 w wersji aktualnej na dzień ogłoszenia 
konkursu, 

3. w przypadku realizacji typu projektu B – czy projekt 
zakłada wsparcie dla tworzenia i/lub działalności 
placówek spełniających wymogi określone w 
rekomendacjach do prowadzenia placówek 
zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób 
starszych na terenie Małopolski, stanowiących załącznik 
do regulaminu konkursu. 

W przypadku zmiany ww. Wytycznych na etapie realizacji 
projektu, warunki o których mowa powyżej będą także 
spełnione, jeżeli Beneficjent stosować będzie do projektu 
w całości zmienione Wytyczne 

w celu 
potwierdzenia  

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 de minimis /pomocy 

KOP  tak / nie 

 

w celu 
potwierdzenia  

spełnienia kryterium 
dopuszczalne 

wezwanie 

- indywidualne 
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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. 

Wnioskodawcy do 
przedstawienia 

wyjaśnień,  
jak również do 
uzupełnienia  
lub poprawy 

projektu 

 

niespełnienie 
kryterium skutkuje 
negatywną oceną 

projektu 

Zakres i limit  
finansowania 
krzyżowego (cross-
financing)  
oraz zakupu środków 
trwałych  

W ramach kryterium ocenie podlega zgodność z limitami 
oraz zasadami w tym zasadami dotyczącymi zwiększania 
limitu 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 w wersji aktualnej 
na dzień ogłoszenia konkursu, SzOOP w wersji aktualnej na 
dzień zatwierdzenia kryterium przez Komitet Monitorujący 
RPO WM na lata 2014-2020  i regulaminie konkursu w 
zakresie: 

1. finansowania krzyżowego (cross-financingu) wraz z 
uzasadnieniem stosowania, 

2. zakupionych środków trwałych wraz z uzasadnieniem 
stosowania. 

 

KOP  tak / nie 

 

w celu 
potwierdzenia  

spełnienia kryterium 
dopuszczalne 

wezwanie 
Wnioskodawcy do 

przedstawienia 
wyjaśnień,  

jak również do 
uzupełnienia  
lub poprawy 

projektu 

 

 

niespełnienie 
kryterium skutkuje 

- indywidualne 
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negatywną oceną 
projektu 

Poprawność montażu 
finansowego projektu  

i sporządzania tabel 
finansowych 

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 w 
wersji aktualnej na dzień ogłoszenia konkursu SzOOP w 
wersji aktualnej na dzień zatwierdzenia kryterium przez 
Komitet Monitorujący RPO WM na lata 2014-2020  i 
regulaminie konkursu, 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) kosztów pośrednich, 

d) prawidłowości stosowania uproszczonych metod 
rozliczania wydatków (o ile dotyczy) 

e) wydatków ponoszonych poza obszarem UE (o ile 
dotyczy) 

f) katalogu wydatków niekwalifikowalnych, 

g) prawidłowości sporządzania tabel finansowych 

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 

Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów: 

1. adekwatność celu głównego projektu: 

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

KOP  tak/nie  

w celu 
potwierdzenia  

spełnienia kryterium 

- indywidualne 
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 adekwatność celu głównego projektu do osiągnięcia 
celu szczegółowego / celów szczegółowych danego 
działania / poddziałania zgodnie z SzOOP w wersji 
aktualnej na dzień zatwierdzenia kryterium przez 
Komitet Monitorujący RPO WM na lata 2014-2020, 

 adekwatność celu głównego projektu do 
zdiagnozowanych problemów grupy docelowej w 
ramach projektu 

2. poprawność przyjętych wskaźników:  

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 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. 

dopuszczalne 
wezwanie 

Wnioskodawcy do 
przedstawienia 

wyjaśnień,  
jak również do 
uzupełnienia  
lub poprawy 

projektu 

 

niespełnienie 
kryterium skutkuje 
negatywną oceną 

projektu 

Ryzyko nieosiągnięcia 
założeń projektu  

Ocenie w ramach kryterium podlega kompletność i 
trafność opisu ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu, w 
tym: 

 analizy sytuacji, których wystąpienie utrudni lub 
uniemożliwi osiągnięcie wartości docelowej 
wskaźników produktu / rezultatu, 

 oceny prawdopodobieństwa wystąpienia 
powyższych sytuacji 

 opisu możliwych sposobów przeciwdziałania ryzyku 
lub minimalizowania negatywnych efektów w 
przypadku jego wystąpienia. 

 

KOP  tak/nie 

w celu 
potwierdzenia  

spełnienia kryterium 
dopuszczalne 

wezwanie 
Wnioskodawcy do 

przedstawienia 
wyjaśnień,  

jak również do 
uzupełnienia  
lub poprawy 

projektu 

 

-  

indywidualne 
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niespełnienie 
kryterium skutkuje 
negatywną oceną 

projektu 

Sposób zarządzania 
projektem oraz zadania 
zlecone i rola 
partnerów (jeśli 
dotyczy) 

Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów: 

1. sposób zarządzania projektem:  

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 poprawność, kompletność i spójność opisu sposobu 
zarządzania projektem, w tym: 

 podział obowiązków i zakres zadań na 
poszczególnych stanowiskach, 

 wymiar zaangażowania personelu, 

 sposób podejmowania decyzji 

2. rola partnerów lub innych podmiotów 
zaangażowanych w realizację projektu (jeśli dotyczy)  

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 poprawność opisu oraz uzasadnienie roli 
partnerów lub innych podmiotów zaangażowanych 
w realizację projektu z uwzględnieniem zadań 
zleconych. 

 

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 
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Wpływ na polityki 
horyzontalne: 

1.zasada równości 
szans i 
niedyskryminacji, w 
tym dostępności dla 
osób z 
niepełnosprawnościami  

2.zasada 
zrównoważonego 
rozwoju 

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

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

2. .zasady zrównoważonego rozwoju. 

Kryterium zostanie uznane za spełnione w przypadku gdy 
projekt realizuje zasadę równości szans i 
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami zgodnie z 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 w wersji aktualnej na dzień 
ogłoszenia konkursu oraz charakteryzuje się neutralnym 
lub pozytywnym wpływem na realizację zasady 
zrównoważonego rozwoju. 

Stwierdzenie negatywnego wpływu projektu na powyższe 
zasady horyzontalne 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 

Wpływ na politykę 
horyzontalną:  

zasada równości szans 
kobiet i mężczyzn 

Ocenie w ramach kryterium podlega zgodność projektu z 
zasadą horyzontalną, w tym wpływ na realizację 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 w wersji aktualnej na dzień 
ogłoszenia konkursu  

 

KOP 0-10 pkt 

 

w celu 
potwierdzenia 

adekwatnej liczby 
punktów dla danego 

projektu 
dopuszczalne 

wezwanie 
Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

1 indywidualne 
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Ocena w ramach kryterium odbywa się w następujący 
sposób: 

 projekt nie uzyskał w ramach oceny standardu 
minimum wymaganej minimalnej liczby punktów (0-2 
pkt standardu minimum) – 0 pkt  

 projekt uzyskał w ramach oceny standardu minimum 
wymaganą minimalną liczbę punktów (3 pkt standardu 
minimum) lub został zakwalifikowany do wyjątków – 6 
pkt  

 projekt uzyskał w ramach oceny standardu minimum 
większą niż wymagana liczba punktów (4-5 pkt 
standardu minimum) –  8 pkt 

 projekt uzyskał w ramach oceny standardu minimum 
maksymalną liczbę punktów (6 pkt standardu 
minimum) –  10 pkt 

 

Punkty nie podlegają sumowaniu.  

W ramach oceny wymagane jest uzyskanie minimum 6 
pkt. Nieuzyskanie minimalnej liczby punktów oznacza 
niespełnienie kryterium. 

wyjaśnień, a także 
do uzupełnienia lub 
poprawy projektu   

 

 

niespełnienie 
kryterium skutkuje 
negatywną oceną 

projektu 

Adekwatność doboru 
grupy docelowej 

Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów: 

1. adekwatność doboru grupy docelowej: 0-4 pkt 

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 adekwatność doboru grupy docelowej w kontekście 
celu głównego projektu, 

 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: 0-6 pkt 

KOP  0-10 pkt 

 

w celu 
potwierdzenia 

adekwatnej liczby 
punktów dla danego 

projektu 
dopuszczalne 

wezwanie 
Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

3 indywidualne 
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w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 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. 

Punkty podlegają sumowaniu. 

W ramach oceny wymagane jest uzyskanie minimum 6 
pkt. Nieuzyskanie minimalnej liczby punktów oznacza 
niespełnienie kryterium. 

wyjaśnień, a także 
do uzupełnienia lub 
poprawy projektu 

niespełnienie 
kryterium skutkuje 
negatywną oceną 

projektu 

Adekwatność opisu  
i doboru zadań 

Ocenie w ramach kryterium podlega: 

 adekwatność doboru poszczególnych zadań w 
kontekście osiągnięcia celu głównego projektu, 
zdiagnozowanych problemów i potrzeb grupy 
docelowej oraz poprawność opisu zakresu 
merytorycznego zadań (z uwzględnieniem rodzaju 
i charakteru wsparcia, liczby uczestników zadań) 
wraz ze wskazaniem podmiotu realizującego 
działania w ramach zadania 

 spójność i logiczność zadań w kontekście celu 
głównego projektu, zdiagnozowanych problemów i 
potrzeb grupy docelowej, 

KOP  0-8 pkt. 

 

w celu 
potwierdzenia 

adekwatnej liczby 
punktów dla danego 

projektu 
dopuszczalne 

wezwanie 
Wnioskodawcy do 

przedstawienia 
wyjaśnień, a także 

3 indywidualne 



217 

 

nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

 racjonalność harmonogramu realizacji projektu, w 
tym wskazanie terminów rozpoczęcia i zakończenia 
działań, kolejność realizowanych zadań. 

W ramach oceny wymagane jest uzyskanie minimum 5 
pkt. Nieuzyskanie minimalnej liczby punktów oznacza 
niespełnienie kryterium. 

 

do uzupełnienia lub 
poprawy projektu   

niespełnienie 
kryterium skutkuje 
negatywną oceną 

projektu 

Zdolność do efektywnej 
realizacji projektu 

Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów: 

1. potencjał Wnioskodawcy / partnerów: 0-6 pkt  

w ramach subkryterium ocenie podlega  : 

 potencjał kadrowy Wnioskodawcy / partnerów oraz 
opis sposobu jego wykorzystania w ramach projektu 
(kluczowe osoby, które zostaną zaangażowane do 
realizacji projektu oraz ich planowana funkcja w 
projekcie),  

 potencjał finansowy i techniczny Wnioskodawcy / 
partnerów (zaplecze, pomieszczenia, sprzęt itp.) oraz 
opis sposobu jego wykorzystania w ramach projektu 

2. doświadczenie Wnioskodawcy / partnerów: 0-4 pkt  

w ramach subkryterium ocenie podlega doświadczenie 
Wnioskodawcy/partnerów w obszarach: 

 usług społecznych 

 realizacji działań na rzecz grupy docelowej, do której 
skierowany jest dany projekt,  

 realizacji działań zbieżnych z zakresem wsparcia EFS 
na terytorium, na którym będzie realizowany dany 
projekt. 

Punkty w ramach tego subkryterium będą przyznawane w 
następujący sposób: 

KOP  0-10 pkt 

 

w celu 
potwierdzenia 

adekwatnej liczby 
punktów dla danego 

projektu 
dopuszczalne 

wezwanie 
Wnioskodawcy do 

przedstawienia 
wyjaśnień, a także 

do uzupełnienia lub 
poprawy projektu 

 

niespełnienie 
kryterium skutkuje 
negatywną oceną 

projektu 

2 indywidualne 
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 Wnioskodawca posiada doświadczenie w trzech 
wskazanych obszarach 

– 4 pkt 

 Wnioskodawca posiada doświadczenie w dwóch z 
trzech wskazanych obszarów– 3 pkt. 

 Wnioskodawca posiada doświadczenie w jednym z 
trzech wskazanych obszarów– 2 pkt. 

 Wnioskodawca nie posiada doświadczenia w 
żadnym ze wskazanych obszarów – 0 pkt. 

Punkty w ramach tego subkryterium nie podlegają 
sumowaniu. 

 

Punkty otrzymane z poszczególnych subkryteriów 
podlegają sumowaniu.  

W ramach oceny wymagane jest uzyskanie minimum 6 
pkt. Nieuzyskanie minimalnej liczby punktów oznacza 
niespełnienie kryterium.  

Kwalifikowalność 
wydatków 

Ocenie podlega kwalifikowalność wydatków zgodnie z 
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 w wersji aktualnej na dzień 
ogłoszenia konkursu, wytycznymi ministra właściwego ds. 
rozwoju regionalnego (jeśli dotyczy) oraz regulaminem 
konkursu 

Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów: 

1. niezbędność wydatków w kontekście celu głównego 
oraz zadań podejmowanych w projekcie: 0-3 pkt 

KOP  0-8 pkt 

w celu 
potwierdzenia  

adekwatnej liczby 
punktów dla danego 

projektu 
dopuszczalne 

wezwanie 
Wnioskodawcy do 

przedstawienia 
wyjaśnień, a także 

do uzupełnienia lub 
poprawy projektu 

 

3 indywidualne 
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2. efektywność i racjonalność zaplanowanych wydatków: 
0-5 pkt 

 

Punkty podlegają sumowaniu. 

W ramach oceny wymagane jest uzyskanie minimum 5 
pkt. Nieuzyskanie minimalnej liczby punktów oznacza 
niespełnienie kryterium.  

niespełnienie 
kryterium skutkuje 
negatywną oceną 

projektu 

Dostępność usług 
opiekuńczych w gminie 

Kryterium ma zastosowanie wyłącznie do typu projektu B. 

W ramach kryterium ocenie podlega, czy projekt 
przewiduje wsparcie placówki mającej siedzibę i/lub filię na 
terenie gminy, w której liczba osób objętych usługami 
opiekuńczymi (tj. usługami wsparcia oferowanymi w 
ramach dziennych domów pomocy oraz usługami 
opiekuńczymi, w tym specjalistycznymi usługami 
opiekuńczymi, a także specjalistycznymi usługami 
opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi) nie 
przekracza 10 osób: 

 projekt przewiduje wsparcie placówki mającej siedzibę 
i/lub filię na terenie gminy,  
w której liczba osób objętych usługami opiekuńczymi 
nie przekracza 10 osób: 10 pkt, 

 projekt nie przewiduje wsparcia placówki mającej 
siedzibę i/lub filię na terenie gminy, w której liczba osób 
objętych usługami opiekuńczymi nie przekracza 10 
osób: 0 pkt. 

Lista gmin, w których ww. wskaźnik nie przekracza 10 osób 
zostanie wskazana w regulaminie konkursu (wg aktualnych 
danych, dostępnych na dzień ogłoszenia naboru). 

KOP 0 - 10 pkt 1 indywidualne 
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W ramach oceny nie jest wymagane uzyskanie minimum 
punktowego. Przyznanie 0 pkt nie eliminuje projektu z 
oceny. 

Struktura wieku 
mieszkańców gminy 

Kryterium ma zastosowanie wyłącznie do typu projektu B. 

W ramach kryterium ocenie podlega, czy projekt 
przewiduje wsparcie placówki mającej siedzibę i/lub filię na 
terenie gminy, w której odsetek osób w wieku 60 lat i 
więcej przekracza średnią dla województwa: 

 projekt przewiduje wsparcie placówki mającej siedzibę 
i/lub filię na terenie gminy, w której ww. odsetek jest 
wyższy od średniej dla województwa: 10 pkt, 

 projekt nie przewiduje wsparcia placówki mającej 
siedzibę i/lub filię na terenie gminy, w której ww. 
odsetek jest wyższy od średniej dla województwa: 0 
pkt. 

Lista gmin, w których ww. odsetek jest wyższy od średniej 
dla województwa zostanie wskazana w regulaminie 
konkursu (wg aktualnych, dostępnych na dzień ogłoszenia 
naboru danych). 

W ramach oceny nie jest wymagane uzyskanie minimum 
punktowego. Przyznanie 0 pkt nie eliminuje projektu z 
oceny. 

KOP 0 - 10 pkt 1 indywidualne 

Realizacja usług przez 
podmiot ekonomii 
społecznej 

W ramach kryterium ocenie podlega, czy projekt 
przewiduje realizację usług przez podmiot ekonomii 
społecznej. Punkty przyznawane są w następujący sposób: 

 projekt przewiduje realizację usług przez podmiot 
ekonomii społecznej, tj.: projekt jest realizowany przez 
podmiot ekonomii społecznej lub projekt realizowany 
jest w partnerstwie z podmiotem ekonomii społecznej 

KOP 0 - 10 pkt 1 indywidualne 
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lub projekt przewiduje zlecanie zadań na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 10 
pkt 

 projekt nie spełnia powyższego warunku – 0 pkt. 

W ramach oceny nie jest wymagane uzyskanie minimum 
punktowego. Przyznanie 0 pkt nie eliminuje projektu z 
oceny. 

Zakres udzielanego 
wsparcia 

 

Kryterium ma zastosowanie wyłącznie do typu projektu A. 

W ramach kryterium ocenie podlega, czy zakres 
udzielanego wsparcia w ramach projektu obejmuje: 

 usługi „odciążeniowe”/„wytchnieniowe”/„opieki 
zastępczej”, umożliwiające czasowe całodobowe 
przebywanie osoby niesamodzielnej pod 
profesjonalną opieką w przypadku okresowego 
braku możliwości sprawowania opieki przez jej 
opiekuna nieformalnego lub potrzeby odpoczynku 
opiekuna – 8 pkt 

 ułatwienia w dostępie opiekunów nieformalnych do 
sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i 
medycznego w połączeniu z nauką obsługi sprzętu i 
doradztwem w zakresie jego wykorzystania – 2 pkt 

 projekt nie spełnia żadnego z powyższych warunków 
– 0 pkt 

Punkty podlegają  sumowaniu: 
W ramach oceny nie jest wymagane uzyskanie minimum 
punktowego. 
Przyznanie 0 pkt nie eliminuje projektu z oceny. 

KOP 0 - 10 pkt 3 indywidualne 
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Wsparcie dla tworzenia 
ośrodka interwencji 
kryzysowej 

Kryterium ma zastosowanie wyłącznie do typu projektu C. 

W ramach kryterium ocenie podlega, czy projekt zakłada 
utworzenie ośrodka interwencji kryzysowej na terenie 
powiatu, w którym tego typu podmiot nie funkcjonuje: 

 projekt zakłada utworzenie ośrodka interwencji 
kryzysowej na terenie powiatu, w którym tego typu 
podmiot nie funkcjonuje – 10 pkt, 

 projekt nie spełnia powyższego warunku – 0 pkt. 

W ramach oceny nie jest wymagane uzyskanie minimum 
punktowego. Przyznanie 0 pkt nie eliminuje projektu z 
oceny. 

KOP 0 - 10 pkt 3 indywidualne 

Realizacja projektów 
rewitalizacyjnych 

W ramach kryterium ocenie podlega, czy projekt wynika z 
obowiązującego (na dzień składania wniosku o 
dofinansowanie) programu rewitalizacji znajdującego się w 
wykazie programów rewitalizacji prowadzonym przez 
Instytucję Zarządzającą RPO. Wynikanie projektu z 
programu rewitalizacji oznacza albo wskazanie go wprost w 
programie rewitalizacji albo określenie go w ogólnym 
(zbiorczym) opisie innych, uzupełniających rodzajów 
działań rewitalizacyjnych: 

 projekt wynika z obowiązującego programu 
rewitalizacji, znajdującego się w wykazie programów 
rewitalizacji prowadzonym przez Instytucję 
Zarządzającą RPO - 10 pkt; 

 projekt nie spełnia powyższego warunku - 0 pkt. 

W ramach oceny nie jest wymagane uzyskanie minimum 
punktowego. Przyznanie 0 pkt nie eliminuje projektu z 
oceny. 

KOP 0-10 pkt 1 indywidualne 

Komplementarność z 
Programem 

Kryterium ma zastosowanie do typu projektu B. KOP 0 - 10 pkt 1 indywidualne 
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Wieloletnim „Senior +” 
na lata 2015 - 2020 

W ramach kryterium ocenie podlega komplementarność 
projektu z Programem Wieloletnim „Senior +” na lata 2015-
2020: 

 projekt zakłada wsparcie dziennego domu, którego 
utworzenie objęte zostało dofinansowaniem w ramach 
Programu „Senior +” na lata 2015-2020 – 10 pkt, 

 projekt nie spełnia powyższego warunku – 0 pkt. 

W ramach oceny nie jest wymagane uzyskanie minimum 
punktowego. Przyznanie 0 pkt nie eliminuje projektu z 
oceny. 
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Działanie 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej 

typ projektu A. działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii 
społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej 

nr i nazwa osi priorytetowej 9 OŚ PRIORYTETOWA REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE 

nr i nazwa działania Działanie 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej (PRIORYTET INWESTYCYJNY 9v) 

nr i nazwa poddziałania  - 

typ projektu A. działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii 

społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej 

 

nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

ocena formalna 

Kwalifikowalność 

wnioskodawcy i 

partnerów (jeśli 

dotyczy) 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy: 

1. Wnioskodawca i partnerzy (jeśli dotyczy) znajdują się w 

katalogu typów Beneficjentów w SzOOP w wersji 

aktualnej na dzień zatwierdzenia kryterium przez 

Komitet Monitorujący RPO WM na lata 2014-2020 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 ust. 4 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (j.t.Dz.U.z 2017r. poz. 2077 z 

późn. zm.) 

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

o skutkach powierzania wykonywania pracy 

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 
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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 2018r. poz. 703) 

3. Wnioskodawca i partnerzy (o ile budżet projektu 

uwzględnia wydatki partnera) posiadają łącznie roczny 

obrót równy lub wyższy od rocznych wydatków w 

projekcie. W przypadku, gdy projekt trwa dłużej niż jeden 

rok kalendarzowy (12 miesięcy) należy wartość obrotu 

odnieść do roku realizacji projektu, w którym wartość 

planowanych wydatków jest najwyższa, 

4. Wyboru partnera dokonano 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 (j.t. Dz.U. z 2018r. 

poz. 1431) (jeśli dotyczy). 

Ocena pkt 2, 3 i 4 odbywa się w oparciu o oświadczenia 

przedstawione przez Wnioskodawcę. 

Rzetelność 

wnioskodawcy 
W okresie trzech lat poprzedzających datę złożenia wniosku 

o dofinansowanie projektu instytucja udzielająca wsparcia 

nie rozwiązała z własnej inicjatywy z  wnioskodawcą i/lub 

partnerem (jeśli dotyczy) umowy o dofinansowanie projektu 

realizowanego ze środków unijnych z przyczyn leżących po 

jego stronie. 

KOP tak / nie  

 

w celu potwierdzenia 

spełnienia kryterium 

dopuszczalne wezwanie 

Wnioskodawcy do 

- indywidualne 
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Weryfikacja w ramach kryterium odbywa się w oparciu o 

oświadczenie złożone przez wnioskodawcę i partnerów (jeśli 

dotyczy).  

Każdy podmiot zobowiązany jest do złożenia osobnego 

oświadczenia. 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak również 

do uzupełnienia lub 

poprawy projektu  

 

niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną 

oceną projektu 

Kwalifikowalność 

projektu 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy: 

1. projekt wpisuje się w typy projektów wskazane dla 

danego działania / poddziałania, zgodnie z SzOOP w 

wersji aktualnej na dzień zatwierdzenia kryterium przez 

Komitet Monitorujący RPO WM na lata 2014-2020 i 

regulaminem konkursu, 

2. Wnioskodawca w okresie realizacji projektu prowadzi 

biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę 

oddział czy inną formę działalności) na terenie 

subregionu, w którym realizuje projekt, 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,  

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 
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 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. zaplanowano realizację projektu w okresie wskazanym w 

regulaminie konkursu, przyjmując jako początek biegu 

tego okresu dzień zawarcia umowy o dofinansowanie, 

6. grupa docelowa jest zgodna z zapisami SzOOP w wersji 

aktualnej na dzień zatwierdzenia kryterium przez 

Komitet Monitorujący RPO WM na lata 2014-2020 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 w wersji aktualnej na dzień 

ogłoszenia konkursu oraz regulaminem konkursu. 

Ocena pkt 2, 3 i 4 odbywa się w oparciu o oświadczenia 

przedstawione przez Wnioskodawcę. 
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Wskaźniki 

efektywnościowe  

W ramach kryterium ocenie podlega, czy projekt zakłada 

osiągnięcie na minimalnym docelowym poziomie 

wymienionych poniżej wskaźników efektywnościowych:  

 liczba grup inicjatywnych, które w wyniku 

działalności OWES wypracowały założenia co do 

utworzenia podmiotu ekonomii społecznej: 

 Małopolska Zachodnia: 30 

 Krakowski Obszar Metropolitarny: 45 

 Subregion tarnowski: 30 

 Subregion sądecki: 36 

 Subregion podhalański: 18 

 liczba środowisk, które w wyniku działalności OWES 

przystąpiły do wspólnej realizacji przedsięwzięcia 

mającego na celu rozwój ekonomii społecznej: 

 Małopolska Zachodnia: 45 

 Krakowski Obszar Metropolitarny: 84 

 Subregion tarnowski: 48 

 Subregion sądecki: 57 

 Subregion podhalański: 39 

 liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku 

działalności OWES dla osób wskazanych w definicji 

przedsiębiorstwa  społecznego: 

 Małopolska Zachodnia:  66 

 Krakowski Obszar Metropolitarny: 117 

 Subregion tarnowski: 72 

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 
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 Subregion sądecki: 72 

 Subregion podhalański: 42 

 liczba organizacji pozarządowych prowadzących 

działalność odpłatną pożytku publicznego lub 

działalność gospodarczą utworzonych w wyniku 

działalności OWES: 

 Małopolska Zachodnia: 9 

 Krakowski Obszar Metropolitarny: 24 

 Subregion tarnowski: 12 

 Subregion sądecki: 15 

 Subregion podhalański: 9 

 minimalny procent wzrostu obrotów u min. 50 % 

przedsiębiorstw społecznych objętych wsparciem: 

 Małopolska Zachodnia: 5% 

 Krakowski Obszar Metropolitarny: 5% 

 Subregion tarnowski: 5% 

 Subregion sądecki: 5% 

 Subregion podhalański: 5%. 

 Liczba grantów w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 

2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014 – 2020 (j.t.Dz. U. z 2018r. poz. 1431 

z późn. zm) udzielonych podmiotom ekonomii 

społecznej na sfinansowanie lokalnych inicjatyw w 

obszarze ekonomii społecznej 
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 Małopolska Zachodnia: 54 

 Krakowski Obszar Metropolitarny: 90 

 Subregion tarnowski: 60 

 Subregion sądecki: 69 

 Subregion podhalański: 39 

ocena merytoryczna 

Specyficzne 

warunki wstępne  

W ramach kryterium ocenie podlega: 

4. czy projekt jest zgodny ze specyficznymi warunkami 

dotyczącymi danego działania / poddziałania / typu 

projektu określonymi w pkt. 5 SzOOP w wersji aktualnej 

na dzień zatwierdzenia kryterium przez Komitet 

Monitorujący RPO WM na lata 2014-2020 ,  

5. czy projekt zakłada funkcjonowanie ośrodka wsparcia 

ekonomii społecznej, który obejmie zakresem swoich 

działań obszar tylko jednego subregionu i zapewni 

dostęp do wsparcia uczestnikom z każdego powiatu tego 

subregionu. 

6. poprawność merytoryczna wypełnienia wniosku o 

dofinansowanie pod kątem zgodności z warunkami 

określonymi w regulaminie konkursu na podstawie w 

szczególności  wytycznych ministra właściwego ds. 

rozwoju regionalnego tj. Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego 

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 
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Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 w 

wersji aktualnej na dzień ogłoszenia konkursu. 

W przypadku zmiany ww. Wytycznych na etapie realizacji 

projektu, warunki o których mowa powyżej będą także 

spełnione, jeżeli Beneficjent stosować będzie do projektu 

w całości zmienione Wytyczne. 

Adekwatność celu 

głównego projektu  

i poprawność 

przyjętych 

wskaźników 

Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów: 

1. adekwatność celu głównego projektu: 

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 adekwatność celu głównego projektu do osiągnięcia 

celu szczegółowego / celów szczegółowych danego 

działania / poddziałania zgodnie z SzOOP w wersji 

aktualnej na dzień zatwierdzenia kryterium przez 

Komitet Monitorujący RPO WM na lata 2014-2020, 

 adekwatność celu głównego projektu do 

zdiagnozowanych problemów grupy docelowej w 

ramach projektu 

2. poprawność przyjętych wskaźników: 

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 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 
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Adekwatność 

doboru grupy 

docelowej 

Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów: 

1. adekwatność doboru grupy docelowej: 

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 adekwatność doboru grupy docelowej w kontekście 

celu głównego projektu, 

 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 ramach subkryterium ocenie podlega: 

 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. 

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 

Zgodność z 

zasadami pomocy 

publicznej / 

Weryfikacja projektu w ramach kryterium uwzględnia ocenę 

pod kątem występowania pomocy publicznej / pomocy de 

minimis na gruncie obowiązujących rozporządzeń. 

KOP tak / nie 

 

- indywidualne 
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pomocy de 

minimis 

W ramach kryterium ocenie podlega: 

1. prawidłowość odpowiedzi na pytanie, czy projekt 

podlega zasadom pomocy de minimis / 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. 

w celu potwierdzenia 

spełnienia kryterium 

dopuszczalne wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak również 

do uzupełnienia lub 

poprawy projektu 

 

niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną 

oceną projektu 

Zakres i limit  

finansowania 

krzyżowego (cross-

financing)  

oraz zakupu 

środków trwałych 

W ramach kryterium ocenie podlega zgodność z limitami 

oraz zasadami, w tym 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 w 

wersji aktualnej na dzień ogłoszenia konkursu, SzOOP w 

wersji aktualnej na dzień zatwierdzenia kryterium przez 

Komitet Monitorujący RPO WM na lata 2014-2020 i 

regulaminie konkursu w zakresie: 

1. finansowania krzyżowego (cross-financingu) wraz z 

uzasadnieniem stosowania, 

2. zakupionych środków trwałych wraz z uzasadnieniem 

stosowania. 

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 
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nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

Poprawność 

montażu 

finansowego 

projektu 

 i sporządzania 

tabel finansowych 

1. 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 w wersji aktualnej na dzień ogłoszenia 

konkursu, SzOOP w wersji aktualnej na dzień 

zatwierdzenia kryterium przez Komitet Monitorujący 

RPO WM na lata 2014-2020 i regulaminie konkursu, 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) kosztów pośrednich, 

d) prawidłowości stosowania uproszczonych metod 

rozliczania wydatków (o ile dotyczy)  

e) wydatków ponoszonych poza obszarem UE (o ile 

dotyczy),  

f) katalogu wydatków niekwalifikowalnych, 

g) prawidłowości sporządzenia tabel finansowych 

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 

Sposób 

zarządzania 

projektem oraz 

zadania zlecone i 

Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów: 

1. sposób zarządzania projektem:  

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

KOP tak / nie 

w celu potwierdzenia 

spełnienia kryterium 

dopuszczalne wezwanie 

- indywidualne 
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nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

rola partnerów 

(jeśli dotyczy) 

 poprawność, kompletność i spójność opisu sposobu 

zarządzania projektem, w tym:  

 podział obowiązków i zakres zadań na 

poszczególnych stanowiskach,  

 wymiar zaangażowania personelu,  

 sposób podejmowania decyzji 

2. rola partnerów lub innych podmiotów zaangażowanych 

w realizację projektu (jeśli dotyczy): 

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 poprawność opisu oraz uzasadnienie roli partnerów 

lub innych podmiotów zaangażowanych w realizację 

projektu, z uwzględnieniem zadań zleconych. 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak również 

do uzupełnienia lub 

poprawy projektu  

 

niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną 

oceną projektu 

Ryzyko 

nieosiągnięcia 

założeń projektu 

Ocenie w ramach kryterium podlega kompletność i trafność 

opisu ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu, w tym: 

 analizy sytuacji, których wystąpienie utrudni lub 

uniemożliwi osiągnięcie wartości docelowej 

wskaźników produktu / rezultatu, 

 oceny prawdopodobieństwa wystąpienia powyższych 

sytuacji 

 opisu możliwych sposobów przeciwdziałania ryzyku 

lub minimalizowania negatywnych efektów w 

przypadku jego wystąpienia. 

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 
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nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

Współpraca z 

powiatowymi 

urzędami pracy 

oraz 

beneficjantami 

projektów 

realizowanych w 

ramach  

Pi 9i oraz 9iv 

W ramach kryterium ocenie podlega, czy projekt zakłada: 

 współpracę z powiatowymi urzędami pracy 

właściwymi dla danego subregionu, w zakresie 

przyznawania dotacji na tworzenie miejsc pracy w 

nowych i istniejących przedsiębiorstwach 

społecznych 

oraz 

 współpracę z beneficjentami projektów 

realizowanych w ramach Pi 9i oraz 9iv na terenie 

danego subregionu w celu wspierania tworzenia 

miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych dla 

osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym. 

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: 

1. zasada 

równości szans 

i 

niedyskrymina

cji, w tym 

dostępności 

dla osób z 

niepełnospraw

nościami  

2. zasada 

zrównoważone

go rozwoju  

Ocenie w ramach kryterium podlega zgodność projektu z 

następującymi zasadami horyzontalnymi, w tym wpływ na 

realizację: 

1. zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, 

2. zasady zrównoważonego rozwoju. 

Kryterium zostanie uznane za spełnione w przypadku gdy 

projekt realizuje zasadę równości szans i niedyskryminacji, 

w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 

zgodnie z 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 w 

wersji aktualnej na dzień ogłoszenia konkursu oraz 

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 
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nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

charakteryzuje się neutralnym lub pozytywnym wpływem 

na realizację zasady zrównoważonego rozwoju. 

Stwierdzenie negatywnego wpływu projektu na powyższe 

zasady horyzontalne skutkuje niespełnieniem kryterium. 

Wpływ na politykę 

horyzontalną:  

zasada równości 

szans kobiet i 

mężczyzn 

Ocenie w ramach kryterium podlega zgodność projektu z 

zasadą horyzontalną, w tym wpływ na realizację 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 w wersji aktualnej na dzień 

ogłoszenia konkursu. 

Ocena w ramach kryterium odbywa się w następujący 

sposób: 

 projekt nie uzyskał w ramach oceny standardu minimum 

wymaganej minimalnej ilości punktów (0-2 pkt 

standardu minimum) – 0 pkt  

 projekt uzyskał w ramach oceny standardu minimum 

wymaganą minimalną ilość punktów (3 pkt standardu 

minimum) lub został zakwalifikowany do wyjątków – 6 

pkt  

 projekt uzyskał w ramach oceny standardu minimum 

większą niż wymagana ilość punktów (4-5 pkt standardu 

minimum) –  8 pkt 

KOP  0-10 pkt 

w celu potwierdzenia 

adekwatnej liczby 

punktów dla danego 

projektu dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień, a także do 

uzupełnienia lub 

poprawy projektu  

 

niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną 

oceną projektu 

1 indywidualne 
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nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

 projekt uzyskał w ramach oceny standardu minimum 

maksymalną ilość punktów (6 pkt standardu minimum) – 

10 pkt 

Punkty nie podlegają sumowaniu.  

W ramach oceny wymagane jest uzyskanie minimum 6 pkt. 

Nieuzyskanie minimalnej liczby punktów oznacza 

niespełnienie kryterium.  

Kwalifikowalność 

wydatków 

Ocenie podlega: kwalifikowalność wydatków zgodnie z 

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 w wersji aktualnej na dzień 

ogłoszenia konkursu, wytycznymi ministra właściwego ds. 

rozwoju regionalnego (jeśli dotyczy) oraz regulaminem 

konkursu:  

Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów: 

1. niezbędność wydatków w kontekście celu głównego oraz 

zadań podejmowanych w projekcie: 0-3 pkt 

2. efektywność i racjonalność zaplanowanych wydatków: 0-

5 pkt 

Punkty podlegają sumowaniu. 

W ramach oceny wymagane jest uzyskanie minimum 5 pkt. 

Nieuzyskanie minimalnej liczby punktów oznacza 

niespełnienie kryterium.  

KOP 0-8 pkt 

 

w celu potwierdzenia 

adekwatnej liczby 

punktów dla danego 

projektu dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień, a także do 

uzupełnienia lub 

poprawy projektu  

 

niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną 

oceną projektu 

2 indywidualne 
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nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

Adekwatność 

opisu  

i doboru zadań 

Ocenie w ramach kryterium podlega: 

 adekwatność doboru poszczególnych zadań w 

kontekście osiągnięcia celu głównego projektu, 

zdiagnozowanych problemów i potrzeb grupy 

docelowej oraz poprawność opisu zakresu 

merytorycznego zadań (z uwzględnieniem rodzaju i 

charakteru wsparcia, liczby uczestników zadań) wraz 

ze wskazaniem podmiotu realizującego działania w 

ramach zadania, 

 spójność i logiczność zadań w kontekście celu 

głównego projektu, zdiagnozowanych problemów i 

potrzeb grupy docelowej, 

 racjonalność harmonogramu realizacji projektu, w 

tym wskazanie terminów rozpoczęcia i zakończenia 

działań, kolejność realizowanych zadań. 

W ramach oceny wymagane jest uzyskanie minimum 5 pkt. 

Nieuzyskanie minimalnej liczby punktów oznacza 

niespełnienie kryterium.  

KOP  0-8 pkt. 

 

w celu potwierdzenia 

adekwatnej liczby 

punktów dla danego 

projektu dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień, a także do 

uzupełnienia lub 

poprawy projektu  

 

niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną 

oceną projektu 

3 indywidualne 

Zdolność do 

efektywnej 

realizacji projektu 

Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów: 

1. potencjał Wnioskodawcy / partnerów: 0-7 pkt 

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 potencjał kadrowy Wnioskodawcy / partnerów oraz 

opis sposobu jego wykorzystania w ramach projektu 

(kluczowe osoby, które zostaną zaangażowane do 

realizacji projektu oraz ich planowana funkcja w 

projekcie),  

KOP  0-10 pkt 

 

w celu potwierdzenia 

adekwatnej liczby 

punktów dla danego 

projektu dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

1 indywidualne 
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nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

 potencjał finansowy i techniczny Wnioskodawcy / 

partnerów (zaplecze, pomieszczenia, sprzęt itp.) oraz 

opis sposobu jego wykorzystania w ramach projektu 

2. doświadczenie Wnioskodawcy / partnerów: 0-3 pkt 

w ramach subkryterium ocenie podlega doświadczenie 

Wnioskodawcy/partnerów  

w obszarach: 

 ekonomii społecznej  

 realizacji działań na rzecz grupy docelowej, do której 

skierowany jest dany projekt,  

 realizacji działań na terenie danego subregionu. 

 

Punkty w ramach tego subkryterium będą przyznawane w 

następujący sposób: 

 Wnioskodawca posiada doświadczenie w trzech 

wskazanych obszarach– 3 pkt 

 Wnioskodawca posiada doświadczenie w dwóch z 

trzech wskazanych obszarów– 2 pkt.  

 Wnioskodawca posiada doświadczenie w jednym z 

trzech wskazanych obszarów– 1 pkt.  

 

Punkty w ramach tego subkryterium nie podlegają 

sumowaniu. 

Punkty otrzymane z poszczególnych subkryteriów 

podlegają sumowaniu.  

wyjaśnień, a także do 

uzupełnienia lub 

poprawy projektu  

 

niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną 

oceną projektu 
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nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

W ramach oceny wymagane jest uzyskanie minimum 6 pkt. 

Nieuzyskanie minimalnej liczby punktów oznacza 

niespełnienie kryterium.  
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typ projektu B. działania koordynacyjne w obszarze ekonomii społecznej prowadzone na poziomie regionalnym 

nr i nazwa osi priorytetowej 9 OŚ PRIORYTETOWA REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE 

nr i nazwa działania Działanie 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej (PRIORYTET INWESTYCYJNY 9v) 

nr i nazwa poddziałania  - 

typ projektu B. działania koordynacyjne w obszarze ekonomii społecznej prowadzone na poziomie regionalnym 

 

nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

ocena formalna 

Kwalifikowalność 

wnioskodawcy i 

partnerów (jeśli 

dotyczy) 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy: 

1. Wnioskodawca i partnerzy (jeśli dotyczy) znajdują 

się w katalogu typów Beneficjentów w SzOOP w 

wersji aktualnej na dzień zatwierdzenia kryterium 

przez Komitet Monitorujący RPO WM na lata 2014-

2020 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 ust. 4 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (j.t. Dz.U. z  2019 r., poz. 869 

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 

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 
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czyny zabronione pod groźbą kary  (j.t. Dz. U. z  2020 

r., poz. 358 z późn.zm.),   

3. Wnioskodawca i partnerzy (o ile budżet projektu 

uwzględnia wydatki partnera) posiadają łącznie 

roczny obrót równy lub wyższy od rocznych 

wydatków w projekcie. W przypadku, gdy projekt 

trwa dłużej niż jeden rok kalendarzowy (12 miesięcy) 

należy wartość obrotu odnieść do roku realizacji 

projektu, w którym wartość planowanych wydatków 

jest najwyższa. 

4. Wyboru partnera dokonano 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 (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 818) (jeśli dotyczy). 

Ocena pkt 2, 3 i 4 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 w wersji aktualnej na dzień zatwierdzenia 

kryterium przez Komitet Monitorujący RPO WM 

na lata 2014-2020  

2. Wnioskodawca w okresie realizacji projektu 

prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, 

delegaturę oddział czy inną formę działalności) na 

terenie województwa małopolskiego z możliwością 

udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego 

projektu oraz zapewnia uczestnikom projektu 

możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu 

3. projekt jest ujęty wykazie projektów 

zidentyfikowanych w ramach trybu 

KOP  tak / nie  

 

 

w celu potwierdzenia  

spełnienia kryterium 

dopuszczalne wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak również 

do  uzupełnienia lub 

poprawy projektu  

 

 

- indywidualne 
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pozakonkursowego, stanowiącym załącznik do 

SzOOP w wersji aktualnej na dzień wystosowania 

wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie 

4. występuje zgodność z zasadniczymi elementami 

zidentyfikowanego projektu,  

Ocena odbywa się w oparciu o kartę projektu. 

5. 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, 

6. projekt (lub jego część) nie otrzymał dofinansowania 

z innych środków, 

7. grupa docelowa jest zgodna z zapisami SzOOP w 

wersji aktualnej na dzień zatwierdzenia kryterium 

przez Komitet Monitorujący RPO WM na lata 2014-

2020 oraz wytycznymi ministra właściwego ds. 

niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną 

oceną projektu  



245 

 

rozwoju regionalnego w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-

2020 w wersji aktualnej na dzień wystosowania 

wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie. 

Ocena pkt 2, 5 i 6 odbywa się w oparciu o oświadczenia 

przedstawione przez Wnioskodawcę.   

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 w wersji 

aktualnej na dzień zatwierdzenia kryterium przez 

Komitet Monitorujący RPO WM na lata 2014-2020   

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 przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na 

lata 2014-2020 w wersji aktualnej na dzień 

wystosowania wezwania do złożenia wniosku o 

dofinansowanie oraz z uwzględnieniem zawieszenia 

stosowania wytycznych w całości lub części zgodnie 

z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 3 kwietnia o szczególnych 

rozwiązaniach wspierających realizację programów 

operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 

2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 694). 

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 
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W przypadku zmiany ww. Wytycznych na etapie 

realizacji projektu, warunki  

o których mowa powyżej będą także spełnione, jeżeli 

Beneficjent  stosować będzie do projektu, w całości 

zmienione Wytyczne.  

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 de minimis/ 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 

Zakres i limit  

finansowania 

krzyżowego (cross-

financing)  

oraz zakupu środków 

trwałych  

W ramach kryterium ocenie podlega zgodność z limitami 

oraz zasadami, w tym zasadami dotyczącymi zwiększania 

limitu 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 w wersji 

aktualnej na dzień wystosowania wezwania do złożenia 

wniosku o dofinansowanie i SzOOP  w wersji aktualnej 

KOP  tak / nie 

 

w celu potwierdzenia  

spełnienia kryterium 

dopuszczalne wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak również 

do  uzupełnienia lub 

poprawy projektu  

- indywidualne 
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na dzień zatwierdzenia kryterium przez Komitet 

Monitorujący RPO WM na lata 2014-2020, w zakresie: 

1. finansowania krzyżowego (cross-financingu) 

wraz z uzasadnieniem stosowania, 

2. zakupionych środków trwałych wraz z 

uzasadnieniem stosowania. 

 

 

 

niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną 

oceną projektu 

Poprawność montażu 

finansowego projektu 

i sporządzenia tabel 

finansowych 

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 w wersji aktualnej na dzień wystosowania 

wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie, 

SzOOP w wersji aktualnej na dzień zatwierdzenia 

kryterium przez Komitet Monitorujący RPO WM na lata 

2014-2020 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) kosztów pośrednich, 

d) prawidłowości stosowania uproszczonych 

metod rozliczania wydatków (o ile dotyczy) 

e) wydatków ponoszonych poza obszarem UE (o 

ile dotyczy), 

f) katalogu wydatków niekwalifikowalnych, 

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 
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g) prawidłowości sporządzenia tabel 

finansowych. 

Adekwatność celu 

głównego projektu  

i poprawność 

przyjętych 

wskaźników 

W ramach kryterium ocenie podlega: 

1. adekwatność celu głównego projektu, w tym: 

 adekwatność celu głównego projektu do 

osiągnięcia celu szczegółowego / celów 

szczegółowych danego działania / poddziałania 

zgodnie z SzOOP w wersji aktualnej na dzień 

zatwierdzenia kryterium przez Komitet 

Monitorujący RPO WM na lata 2014-2020   

 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 

Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów: 

1. adekwatność doboru grupy docelowej: 

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 adekwatność doboru grupy docelowej w 

kontekście celu głównego projektu, 

 poprawność, kompletność i spójność 

charakterystyki istotnych cech oraz opisu sytuacji 

problemowej grupy docelowej projektu (w 

KOP  tak / nie  

 

 

 

w celu potwierdzenia  

spełnienia kryterium 

dopuszczalne wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

- indywidualne 
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kontekście potrzeb, oczekiwań i barier 

uczestników projektu) 

2. opis sposobu rekrutacji: 

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 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. 

wyjaśnień, jak również 

do  uzupełnienia lub 

poprawy projektu  

 

 

niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną 

oceną projektu  

Adekwatność opisu  

i doboru zadań 

W ramach kryterium ocenie podlega: 

 adekwatność doboru poszczególnych zadań w 

kontekście osiągnięcia celu głównego projektu, 

zdiagnozowanych problemów i potrzeb grupy 

docelowej, oraz  poprawność opisu zakresu 

merytorycznego zadań (z uwzględnieniem 

rodzaju i charakteru wsparcia, liczby uczestników 

zadań) wraz ze wskazaniem podmiotu 

realizującego działania w ramach zadania, 

 spójność i logiczność zadań w kontekście celu 

głównego projektu, zdiagnozowanych 

problemów i potrzeb grupy docelowej, 

 racjonalność harmonogramu realizacji projektu, 

w tym wskazanie terminów rozpoczęcia i 

KOP  tak / nie  

 

w celu potwierdzenia  

spełnienia kryterium 

dopuszczalne wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak również 

do  uzupełnienia lub 

poprawy projektu  

 

 

- indywidualne 
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zakończenia działań, kolejność realizowanych 

zadań. 

niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną 

oceną projektu  

Ryzyko nieosiągnięcia 

założeń projektu 

 

Ocenie w ramach kryterium podlega kompletność i 

trafność opisu ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu, w 

tym: 

 analizy sytuacji, których wystąpienie utrudni lub 

uniemożliwi osiągnięcie wartości docelowej 

wskaźników produktu / rezultatu, 

 oceny prawdopodobieństwa wystąpienia 

powyższych sytuacji 

 opisu możliwych sposobów przeciwdziałania 

ryzyku lub minimalizowania negatywnych 

efektów w przypadku jego wystąpienia. 

 

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 
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Sposób zarządzania 

projektem oraz 

zadania zlecone i rola 

partnerów (jeśli 

dotyczy) 

Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów: 

1. sposób zarządzania projektem 

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 poprawność, kompletność i spójność opisu 

sposobu zarządzania projektem, w tym:  

 podział obowiązków i zakres zadań na 

poszczególnych stanowiskach,  

 wymiar zaangażowania personelu,  

 sposób podejmowania decyzji 

2.rola partnerów lub innych podmiotów 

zaangażowanych w realizację projektu (jeśli dotyczy) ,  

w ramach subkryterium ocenie podlega 

 poprawność opisu oraz uzasadnienia roli 

partnerów lub innych podmiotów 

zaangażowanych w realizację projektu, z 

uwzględnieniem zadań zleconych. 

 

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: 

 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 w 

KOP  tak / nie 

  

 

w celu potwierdzenia  

spełnienia kryterium 

dopuszczalne wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak również 

do  uzupełnienia lub 

poprawy projektu  

- indywidualne 
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wersji aktualnej na dzień wystosowania 

wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie,  

 zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 

zgodnie z 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 w 

wersji aktualnej na dzień wystosowania 

wezwania do złożenia wniosku o 

dofinansowanie, 

 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 

 

 

 

niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną 

oceną projektu  

 

Kwalifikowalność 

wydatków 

 

Ocenie podlega  kwalifikowalność wydatków zgodnie z 

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 w wersji aktualnej na dzień 

wystosowania wezwania do złożenia wniosku o 

KOP  tak / nie  

 

w celu potwierdzenia  

spełnienia kryterium 

dopuszczalne wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak również 

- indywidualne 
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dofinansowanie projektu, wytycznymi ministra ds. 

rozwoju regionalnego (jeśli dotyczy) oraz regulaminem 

naboru. 

Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów: 

 niezbędność wydatków w kontekście celu 

głównego oraz zadań podejmowanych w 

projekcie, 

 efektywność i racjonalność zaplanowanych 

wydatków. 

 

 

 

do  uzupełnienia lub 

poprawy projektu  

 

 

niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną 

oceną projektu  

Współpraca z 

ośrodkami wsparcia 

ekonomii społecznej  

 

W ramach kryterium ocenie podlega, czy projekt zakłada 

współpracę pomiędzy Regionalnym Ośrodkiem Polityki 

Społecznej, a ośrodkami wsparcia ekonomii społecznej 

funkcjonującymi w województwie małopolskim. 

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 
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10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje 

Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego 

Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne - ZIT 

nr i nazwa osi priorytetowej 10 OŚ PRIORYTETOWA WIEDZA I KOMPETENCJE 

nr i nazwa działania Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego (PRIORYTET INWESTYCYJNY 10i) 

nr i nazwa poddziałania  Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne ZIT 

typ projektu A. tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dostosowanie istniejących do potrzeb dzieci z 
niepełnosprawnościami 

B. rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse 
edukacyjne dzieci, w tym pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami 

C. rozwój u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych 
niezbędnych na rynku pracy  

 

nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

ocena formalna 

Kwalifikowalność 
wnioskodawcy i partnerów 
(jeśli dotyczy) 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy: 

1. Wnioskodawca i partnerzy (jeśli dotyczy) 
znajdują się w katalogu typów 
Beneficjentów w SzOOP w wersji aktualnej 
na dzień zatwierdzenia kryterium przez 
Komitet Monitorujący RPO WM na lata 
2014 – 2020 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: 

KOP  tak / nie  

 

w celu potwierdzenia 
spełnienia kryterium 

dopuszczalne 
wezwanie 

Wnioskodawcy do 
przedstawienia 

wyjaśnień, jak również 
do  uzupełnienia lub 

poprawy projektu 

 

- indywidualne 
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nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

a) art. 207 ust. 4 ustawy z dn. 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (j.t. 
Dz.U. z  2017 r., poz. 2077 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  2018 r., poz. 
703, z późn. zm.), 

3. Wnioskodawca i partnerzy (o ile budżet projektu 
uwzględnia wydatki partnera) posiadają łącznie 
roczny obrót równy lub wyższy od rocznych 
wydatków w projekcie. W przypadku, gdy 
projekt trwa dłużej niż jeden rok kalendarzowy 
(12 miesięcy) należy wartość obrotu odnieść do 
roku realizacji projektu, w którym wartość 
planowanych wydatków jest najwyższa, 

4. Wyboru partnera dokonano 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 (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 
1431) (jeśli dotyczy). 

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

niespełnienie 
kryterium skutkuje 
negatywną oceną 

projektu 

 

Rzetelność wnioskodawcy W okresie trzech lat poprzedzających datę złożenia 
wniosku o dofinansowanie projektu instytucja 

KOP tak / nie  - indywidulane 



256 

 

nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

udzielająca wsparcia nie rozwiązała z własnej 
inicjatywy z  wnioskodawcą i/lub partnerem (jeśli 
dotyczy) umowy o dofinansowanie projektu 
realizowanego ze środków unijnych z przyczyn 
leżących po jego stronie. 

Weryfikacja w ramach kryterium odbywa się w 
oparciu o oświadczenie złożone przez 
wnioskodawcę i partnerów (jeśli dotyczy). 

Każdy podmiot zobowiązany jest do złożenia 
osobnego oświadczenia. 

w celu potwierdzenia  
spełnienia kryterium 

dopuszczalne 
wezwanie 

Wnioskodawcy do 
przedstawienia 

wyjaśnień, jak również 
do  uzupełnienia lub 

poprawy projektu  
 

niespełnienie 
kryterium skutkuje 
negatywną oceną 

projektu 

Kwalifikowalność projektu Ocenie w ramach kryterium podlega, czy: 

1. projekt wpisuje się w typy projektów 
wskazane dla danego działania / 
poddziałania, zgodnie z SzOOP w wersji 
aktualnej na dzień zatwierdzenia kryterium 
przez Komitet Monitorujący RPO WM na 
lata 2014 – 2020 i regulaminem konkursu, 

2. Wnioskodawca w okresie realizacji projektu 
prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, 
filię, delegaturę oddział, czy inną formę 
działalności) 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 

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 



257 

 

nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

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. zaplanowano realizację projektu w okresie 
wskazanym w regulaminie konkursu, przyjmując 
jako początek biegu tego okresu dzień zawarcia 
umowy o dofinansowanie, 

6. grupa docelowa jest zgodna z zapisami SzOOP w 
wersji aktualnej na dzień zatwierdzenia 
kryterium przez Komitet Monitorujący RPO WM 
na lata 2014 – 2020 oraz wytycznymi ministra 
właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
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Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w wersji 
aktualnej na dzień ogłoszenia konkursu oraz 
regulaminem konkursu. 

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

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 w wersji aktualnej na dzień 
zatwierdzenia kryterium przez Komitet 
Monitorujący RPO WM na lata 2014 – 2020,  

2. poprawność merytoryczna wypełnienia 
wniosku o dofinansowanie pod kątem 
zgodności z warunkami określonymi w 
regulaminie konkursu na podstawie w 
szczególności wytycznych ministra właściwego 
ds. rozwoju regionalnego tj. Wytycznych w 
zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 
Europejskiego Funduszu Społecznego w 
obszarze edukacji na lata 2014-2020 w wersji 
aktualnej na dzień ogłoszenia konkursu. 

 W przypadku zmiany ww. Wytycznych 
na etapie realizacji projektu, warunki o 
których mowa powyżej będą także 
spełnione, jeżeli Beneficjent  stosować 
będzie do projektu, w całości zmienione 
Wytyczne. 

 W przypadku projektów w których 
realizowane są zajęcia dodatkowe 

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 
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wyrównujące szanse edukacyjne dzieci 
w zakresie stwierdzonych deficytów, 
kwota wydatków na ich realizację 
stanowić może nie więcej niż 30 % 
kosztów bezpośrednich związanych z 
realizacją wsparcia w ramach typu A i B. 
Limit ten nie ma zastosowania w 
przypadku dodatkowej oferty 
edukacyjnej dla dzieci z 
niepełnosprawnościami. Jednocześnie 
na etapie rozliczenia końcowego 
projektu w uzasadnionych przypadkach 
(np. powstałych w projekcie 
oszczędności) istnieje możliwość 
odstąpienia od tego limitu. Decyzja o 
tym odstąpieniu każdorazowo jest 
podejmowana przez IP indywidualnie w 
odniesieniu do danego projektu.  

3. finansowanie realizacji zajęć dodatkowych w 
OWP dotyczących podniesienia kompetencji 
kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych 
niezbędnych na rynku pracy odbywa się przez 
okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. 

 

 

Adekwatność celu 
głównego projektu 

Ocenie w ramach kryterium podlega: 

 adekwatność celu głównego projektu do 
osiągnięcia celu szczegółowego / celów 
szczegółowych danego działania / 
poddziałania zgodnie z SzOOP w wersji 
aktualnej na dzień zatwierdzenia kryterium 

KOP tak/nie 

w celu potwierdzenia  
spełnienia kryterium 

dopuszczalne 
wezwanie 

Wnioskodawcy do 
przedstawienia 

- indywidualne 
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przez Komitet Monitorujący RPO WM na lata 
2014 – 2020, 

 adekwatność celu głównego projektu do 
zdiagnozowanych problemów grupy 
docelowej  w ramach projektu 

wyjaśnień, jak również 
do  uzupełnienia lub 

poprawy projektu  
 

niespełnienie 
kryterium skutkuje 
negatywną oceną 

projektu 

Adekwatność doboru 
grupy docelowej 

Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów: 

1. adekwatność doboru grupy docelowej: 

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 adekwatność doboru grupy docelowej w 
kontekście celu głównego projektu, 

 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 ramach subkryterium ocenie podlega: 

 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 

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 
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metody rekrutacji), a także wykazanie, że plan 
rekrutacji bazuje na wiarygodnych źródłach 
danych dotyczących skali zainteresowania 
planowanym wsparciem. 

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/pomocy de minimis 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 

Zakres i limit finansowania 
krzyżowego  
(cross-financing) oraz 
zakupu środków trwałych 

W ramach kryterium ocenie podlega zgodność z 
limitami oraz zasadami, w tym zasadami 
dotyczącymi zwiększenia limitu 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 w wersji aktualnej na dzień ogłoszenia 
konkursu i SzOOP w wersji aktualnej na dzień 
zatwierdzenia kryterium przez Komitet 

KOP  tak / nie 

 

w celu potwierdzenia  
spełnienia kryterium 

dopuszczalne 
wezwanie 

Wnioskodawcy do 
przedstawienia 

wyjaśnień, jak również 
do  uzupełnienia lub 

poprawy projektu  

- indywidualne 
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Monitorujący RPO WM na lata 2014 – 2020 i 
regulaminie konkursu w zakresie: 

1. finansowania krzyżowego (cross-financingu) 
wraz z uzasadnieniem stosowania, 

2. zakupionych środków trwałych wraz z 
uzasadnieniem stosowania. 

 

niespełnienie 
kryterium skutkuje 
negatywną oceną 

projektu 

Poprawność montażu 
finansowego projektu i 
sporządzenia tabel 
finansowych 

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 w wersji aktualnej na 
dzień ogłoszenia konkursu i SzOOP w wersji 
aktualnej na dzień zatwierdzenia kryterium przez 
Komitet Monitorujący RPO WM na lata 2014 – 2020 
i regulaminie konkursu, 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) kosztów pośrednich, 

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

e) 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 
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f) katalogu wydatków niekwalifikowalnych, 

g) prawidłowości sporządzenia tabel 
finansowych. 

Ryzyko nieosiągnięcia 
założeń projektu 

Ocenie w ramach kryterium podlega kompletność i 
trafność opisu ryzyka nieosiągnięcia założeń 
projektu, w tym: 

 analizy sytuacji, których wystąpienie utrudni 
lub uniemożliwi osiągnięcie wartości 
docelowej wskaźników produktu / rezultatu, 

 oceny prawdopodobieństwa wystąpienia 
powyższych sytuacji 

 opisu możliwych sposobów przeciwdziałania 
ryzyku lub minimalizowania negatywnych 
efektów w przypadku jego wystąpienia. 

 

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 

Sposób zarządzania 
projektem oraz zadania 
zlecone i rola partnerów 
(jeśli dotyczy) 

Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów: 

1. sposób zarządzania projektem:  

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 poprawność, kompletność i spójność opisu 
sposobu zarządzania projektem, w tym: 

 podział obowiązków i zakres zadań na 
poszczególnych stanowiskach, 

 wymiar zaangażowania personelu, 

 sposób podejmowania decyzji. 

KOP tak / nie 

 

w celu potwierdzenia  
spełnienia kryterium 

dopuszczalne 
wezwanie 

Wnioskodawcy do 
przedstawienia 

wyjaśnień, jak również 
do  uzupełnienia lub 

poprawy projektu  

- indywidualne 
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2. rola partnerów lub innych podmiotów 
zaangażowanych w realizację projektu (jeśli 
dotyczy):  

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 poprawność opisu oraz uzasadnienie roli 
partnerów lub innych podmiotów 
zaangażowanych w realizację projektu, z 
uwzględnieniem zadań zleconych. 

 

 

niespełnienie 
kryterium skutkuje 
negatywną oceną 

projektu 

Wpływ na polityki 
horyzontalne:  

1. zasada równości szans i 
niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami  

2. zasada zrównoważonego 
rozwoju 

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

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

2. zasady zrównoważonego rozwoju. 

Kryterium zostanie uznane za spełnione w 
przypadku gdy projekt realizuje zasadę równości 
szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla 
osób z niepełnosprawnościami zgodnie z 
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 w wersji 
aktualnej na dzień ogłoszenia konkursu oraz 
charakteryzuje się neutralnym lub pozytywnym 
wpływem na realizację zasady zrównoważonego 
rozwoju. 

Stwierdzenie negatywnego wpływu projektu na 
powyższe zasady horyzontalne 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 
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Wpływ na politykę 
horyzontalną:  

zasada równości szans 
kobiet i mężczyzn 

Ocenie w ramach kryterium podlega zgodność 
projektu z zasadą horyzontalną, w tym wpływ na 
realizację 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 w wersji 
aktualnej na dzień ogłoszenia konkursu. 

Ocena w ramach kryterium odbywa się w 
następujący sposób: 

 projekt nie uzyskał w ramach oceny standardu 
minimum wymaganej minimalnej liczby 
punktów (0-2 pkt standardu minimum) – 0 pkt  

 projekt uzyskał w ramach oceny standardu 
minimum wymaganą minimalną liczbę punktów 
(3 pkt standardu minimum) lub został 
zakwalifikowany do wyjątków – 6 pkt  

 projekt uzyskał w ramach oceny standardu 
minimum większą niż wymagana liczbę 
punktów (4-5 pkt standardu minimum) –  8 pkt 

 projekt uzyskał w ramach oceny standardu 
minimum maksymalną liczbę punktów (6 pkt 
standardu minimum) –  10 pkt 

KOP  0-10 pkt 

 

w celu potwierdzenia  
adekwatnej liczby 

punktów dla danego 
projektu dopuszczalne 

wezwanie 
Wnioskodawcy do 

przedstawienia 
wyjaśnień, a także do 

uzupełnienia lub 
poprawy projektu  

 

niespełnienie 
kryterium skutkuje 
negatywną oceną 

projektu 

1 indywidualne 
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Punkty nie podlegają sumowaniu.  

W ramach oceny wymagane jest uzyskanie 
minimum 6 pkt. Nieuzyskanie minimalnej liczby 
punktów oznacza niespełnienie kryterium.  

Poprawność przyjętych 
wskaźników 

Ocenie w ramach kryterium podlega: 

 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. 

 

 

W ramach oceny wymagane jest uzyskanie 
minimum 3 pkt. Nieuzyskanie minimalnej liczby 
punktów oznacza niespełnienie kryterium. 

KOP 0-5 pkt 

w celu potwierdzenia 
adekwatnej liczby 

punktów dla danego 
projektu dopuszczalne 

wezwanie 
Wnioskodawcy do 

przedstawienia 
wyjaśnień, a także do 

uzupełnienia lub 
poprawy projektu  

 

niespełnienie 
kryterium skutkuje 
negatywną oceną 

projektu 

3 indywidualne 

Adekwatność opisu  
i doboru zadań 

Ocenie w ramach kryterium podlega: 

 adekwatność doboru poszczególnych zadań w 
kontekście osiągnięcia celu głównego 
projektu, zdiagnozowanych problemów i 
potrzeb grupy docelowej oraz poprawność 
opisu zakresu merytorycznego zadań (z 
uwzględnieniem rodzaju i charakteru 
wsparcia, liczby uczestników zadań) wraz ze 
wskazaniem podmiotu realizującego działania 
w ramach zadania, 

KOP  0-8 pkt 

 

w celu potwierdzenia  
adekwatnej liczby 

punktów dla danego 
projektu dopuszczalne 

wezwanie 
Wnioskodawcy do 

przedstawienia 
wyjaśnień, a także do 

3 indywidualne 
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 spójność i logiczność zadań w kontekście celu 
głównego projektu, zdiagnozowanych 
problemów i potrzeb grupy docelowej, 

 racjonalność harmonogramu realizacji 
projektu, w tym wskazanie terminów 
rozpoczęcia i zakończenia działań, kolejność 
realizowanych zadań. 

W ramach oceny wymagane jest uzyskanie 
minimum 5 pkt. Nieuzyskanie minimalnej liczby 
punktów oznacza niespełnienie kryterium. 

uzupełnienia lub 
poprawy projektu  

 

niespełnienie 
kryterium skutkuje 
negatywną oceną 

projektu  

Kwalifikowalność 
wydatków 

Ocenie podlega  kwalifikowalność, wydatków 
zgodnie z 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 w wersji aktualnej na dzień ogłoszenia 
konkursu, wytycznymi ministra ds. rozwoju 
regionalnego (jeśli dotyczy) oraz regulaminem 
konkursu.  

Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów: 

1. niezbędność wydatków w kontekście celu 
głównego oraz zadań podejmowanych w 
projekcie: 0- 3 pkt 

2. efektywność i racjonalność zaplanowanych 
wydatków 0-5 pkt 

Punkty podlegają sumowaniu. 

W ramach oceny wymagane jest uzyskanie 
minimum  5 pkt. Nieuzyskanie minimalnej liczby 
punktów oznacza niespełnienie kryterium. 

KOP 0-8 pkt 

 

w celu potwierdzenia  
adekwatnej liczby 

punktów dla danego 
projektu dopuszczalne 

wezwanie 
Wnioskodawcy do 

przedstawienia 
wyjaśnień, a także do 

uzupełnienia lub 
poprawy projektu  

 

niespełnienie 
kryterium skutkuje 
negatywną oceną 

projektu 

3 indywidualne 
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Zdolność do efektywnej 
realizacji projektu 

Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów: 

1. potencjał Wnioskodawcy / partnerów: 0-6 
pkt 

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 potencjał kadrowy Wnioskodawcy / 
partnerów oraz opis sposobu jego 
wykorzystania w ramach projektu (kluczowe 
osoby, które zostaną zaangażowane do 
realizacji projektu oraz ich planowana funkcja 
w projekcie),  

 potencjał finansowy i techniczny 
Wnioskodawcy / partnerów (zaplecze, 
pomieszczenia, sprzęt itp.) oraz opis sposobu 
jego wykorzystania w ramach projektu 

2. doświadczenie Wnioskodawcy / partnerów: 0-4 
pkt 

W ramach subkryterium ocenie podlega 
doświadczenie Wnioskodawcy / partnerów w 
obszarach:  

 edukacji  

 realizacji działań dla dzieci w wieku 
przedszkolnym 

 realizacji działań zbieżnych z zakresem 
wsparcia EFS na terytorium, na którym 
będzie realizowany dany projekt. 

 

Punkty w ramach tego subkryterium będą 
przyznawane w następujący sposób: 

 

KOP  0-10 pkt 

 

w celu potwierdzenia  
adekwatnej liczby 

punktów dla danego 
projektu dopuszczalne 

wezwanie 
Wnioskodawcy do 

przedstawienia 
wyjaśnień, a także do 

uzupełnienia lub 
poprawy projektu  

 

niespełnienie 
kryterium skutkuje 
negatywną oceną 

projektu 

1 indywidualne 
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 Wnioskodawca nie posiada doświadczenia 
w żadnym ze wskazanych obszarów – 0 pkt 

 Wnioskodawca posiada doświadczenie w 
jednym z trzech wskazanych obszarów– 1 
pkt.  

 Wnioskodawca posiada doświadczenie w 
dwóch z trzech wskazanych obszarów– 2 
pkt.  

 Wnioskodawca posiada doświadczenie w 
trzech wskazanych obszarach, niemniej 
jednak nie spełnia trzech przesłanek 
jednocześnie tj. nie realizował wsparcia z 
zakresu edukacji dla dzieci w wieku 
przedszkolnym na terytorium, na którym 
będzie realizowany dany projekt – 3 pkt 

 Wnioskodawca realizował projekt z obszaru 
edukacji dla dzieci w wieku przedszkolnym 
na terytorium, na którym będzie 
realizowany dany projekt – 4 pkt.   

Punkty w ramach tego subkryterium nie podlegają 
sumowaniu. 

Punkty otrzymane z poszczególnych subkryteriów 
podlegają sumowaniu.  

 

W ramach oceny wymagane jest uzyskanie 
minimum 6 pkt. Nieuzyskanie minimalnej liczby 
punktów oznacza niespełnienie kryterium. 
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Niski stopień 
upowszechnienia edukacji 
przedszkolnej  

W przypadku projektów dotyczących tworzenia 
nowych miejsc wychowania przedszkolnego 
premiowane są projekty, które realizowane są na 
obszarach o niskim stopniu upowszechnienia 
wychowania przedszkolnego tzn. w gminach, na 
terenie których odsetek dzieci w wieku 3-5 lat 
objętych wychowaniem przedszkolnym (wg 
aktualnych, dostępnych na dzień ogłoszenia naboru 
danych) wynosił: 

 0 - 49,9 % – 10 pkt  

 50 %  - 64,9 % – 8 pkt 

 65 % - 80% – 6 pkt 

 powyżej 80% – 4 pkt 

W przypadku, gdy w ramach projektu nie przewiduje 
się tworzenia miejsc przedszkolnych – 0 pkt 

Punkty nie podlegają sumowaniu.  

W ramach oceny nie jest wymagane uzyskanie 
minimum punktowego. Przyznanie 0 pkt nie 
eliminuje projektu z oceny. 

KOP 0-10 pkt 3 indywidualne 

 

Realizacja projektów 
rewitalizacyjnych 

W ramach kryterium ocenie podlega, czy projekt 
wynika z obowiązującego (na dzień składania 
wniosku o dofinansowanie) programu rewitalizacji, 
przy czym wynikanie projektu z programu 
rewitalizacji oznacza albo wskazanie go wprost w 
programie rewitalizacji albo określenie go w 
ogólnym (zbiorczym) opisie innych, uzupełniających 
rodzajów działań rewitalizacyjnych: 

 projekt wynika z obowiązującego programu 
rewitalizacji - 10 pkt; 

 projekt nie spełnia powyższego warunku - 0 pkt. 
 

KOP 0-10 pkt 1 indywidualne 
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W ramach oceny nie jest wymagane uzyskanie 
minimum punktowego. Przyznanie 0 pkt nie 
eliminuje projektu z oceny. 

Wsparcie dzieci  
z niepełnosprawnościami 

W ramach kryterium premiowane są projekty 
skierowane w szczególności do dzieci z 
niepełnosprawnościami, przyczyniające się do 
zwiększenia ich udziału w wychowaniu 
przedszkolnym.  

 dzieci z niepełnosprawnościami stanowią 
powyżej 10% odbiorców wsparcia:  
10 pkt 

 dzieci z niepełnosprawnościami stanowią do 
10% odbiorców wsparcia: 5 pkt 

 w ramach projektu nie oszacowano ilości 
dzieci z niepełnosprawnościami, które zostaną 
objęte wsparciem:  0 pkt 

Punkty nie podlegają sumowaniu. 

W ramach oceny nie jest wymagane uzyskanie 
minimum punktowego. Przyznanie 0 pkt nie 
eliminuje projektu z oceny. 

KOP 0-10 pkt 2 indywidualne 

 

Wsparcie ośrodków 
wychowania 
przedszkolnego 
niekorzystających ze 
wsparcia  

W ramach kryterium premiowane są projekty 
realizowane przez ośrodki wychowania 
przedszkolnego, które nie korzystały ze środków EFS 
dostępnych w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020 (RPO WM 2014-2020): 

KOP 0-10 pkt 1 indywidualne 
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w ramach RPO WM 2014-
2020 

 projekt realizowany przez ośrodki wychowania 
przedszkolnego, które nie korzystały ze środków 
EFS dostępnych w ramach RPO WM 2014-2020: 
10 pkt 

 projekt realizowany przez ośrodki wychowania 
przedszkolnego, które korzystały ze środków EFS 
dostępnych w ramach RPO WM 2014-2020: 0 
pkt 

W ramach oceny nie jest wymagane uzyskanie 
minimum punktowego. Przyznanie 0 pkt nie 
eliminuje projektu z oceny. 

Poprawa kompetencji lub 
kwalifikacji nauczycieli w 
zakresie pedagogiki 
specjalnej 

W przypadku projektów w ramach, których 
realizowane jest wsparcie na rzecz doskonalenia 
umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji 
nauczycieli OWP, premiowane są projekty 
prowadzące działania służące poprawie 
kompetencji lub kwalifikacji w zakresie pedagogiki 
specjalnej. 

 projekt prowadzi działania służące poprawie 
kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w 
zakresie pedagogiki specjalnej - 10 pkt 

 projekt nie prowadzi działań służących poprawie 
kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w 
zakresie pedagogiki specjalnej - 0 pkt 

W ramach oceny nie jest wymagane uzyskanie 
minimum punktowego. Przyznanie 0 pkt nie 
eliminuje projektu z oceny. 

KOP 0-10 pkt 1 indywidualne 

Wsparcie miast średnich W ramach kryterium premiowane są projekty, w 
ramach których wspierane są ośrodki wychowania 
przedszkolnego zlokalizowane na terenie miast 
średnich, w tym w szczególności miast średnich 

KOP 0-5 pkt 1 indywidualne 
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tracących funkcje społeczno-gospodarcze, z terenu 
województwa małopolskiego. Lista miast będzie 
stanowić załącznik do Regulaminu konkursu 
(opracowanie na podstawie dokumentu pn.: 
Delimitacja miast średnich tracących funkcje 
społeczno-gospodarcze, Warszawa, listopad 2016 r.) 

 

Punkty przyznawane będą w następujący sposób: 

 W ramach projektu wspierane są ośrodki 
wychowania przedszkolnego zlokalizowane 
na terenie miast średnich tracących funkcje 
społeczno-gospodarcze z terenu 
województwa małopolskiego– 5 pkt  

 W ramach projektu wspierane są ośrodki 
wychowania przedszkolnego  zlokalizowane 
na terenie pozostałych miast średnich z 
terenu województwa małopolskiego – 3 pkt 

 W ramach projektu wspierane są ośrodki 
wychowania przedszkolnego zlokalizowane 
na pozostałym obszarze województwa 
małopolskiego – 0 pkt 

 

Punkty nie podlegają sumowaniu. W ramach oceny 
nie jest wymagane uzyskanie minimum 
punktowego. 
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Wpływ projektu na rozwój 
gospodarczo-społeczny 

Kryterium strategiczne, w ramach którego oceniany 
będzie wpływ efektów realizacji projektu na rozwój 
gospodarczy i społeczny regionu, przy 
uwzględnieniu zrównoważonego rozwoju w 
wymiarze metropolitalnym. Ocenie w ramach 
kryterium podlegać będzie  bilans zysków i strat 
społecznych i gospodarczych, z uwzględnieniem 
specyfiki obszaru wsparcia. 

Ocena w ramach kryterium obejmuje w 
szczególności takie czynniki jak:  

1. wpływ na realizację celów strategii ZIT,   
2. wpływ na poprawę warunków dla rozwoju 

gospodarczego Krakowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego, 

3. wpływ na wzmacnianie spójności wewnętrznej 
Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego, w tym 
zwiększenie dostępności do usług publicznych. 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

 10 pkt – stwierdzenie wysokiego wpływu na 
rozwój gospodarczo-społeczny Krakowskiego 
Obszaru Funkcjonalnego, 

 6 pkt – stwierdzenie umiarkowanego wpływu 
na rozwój gospodarczo-społeczny 
Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego, 

 2 pkt – stwierdzenie niskiego wpływu na 
rozwój gospodarczo-społeczny Krakowskiego 
Obszaru Funkcjonalnego. 

Punkty nie podlegają sumowaniu. W ramach oceny 
nie jest wymagane uzyskanie minimum 
punktowego. 

KOP 2-10 pkt 

 

 3 porównawcze 
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Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR 

nr i nazwa osi priorytetowej 10 OŚ PRIORYTETOWA WIEDZA I KOMPETENCJE  

nr i nazwa działania Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego (PRIORYTET INWESTYCYJNY 10i) 

nr i nazwa poddziałania  Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne-SPR 

typ projektu A. tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dostosowanie istniejących do potrzeb dzieci z 
niepełnosprawnościami 

B. rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse 
edukacyjne dzieci, w tym pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami 

C. rozwój u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych 
niezbędnych na rynku pracy  

 

nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

ocena formalna 

Kwalifikowalność 
wnioskodawcy i 
partnerów (jeśli 
dotyczy) 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy: 

1. Wnioskodawca i partnerzy (jeśli dotyczy) znajdują się 
w katalogu typów Beneficjentów w SzOOP w wersji 
aktualnej na dzień zatwierdzenia kryterium przez 
Komitet Monitorujący RPO WM na lata 2014 – 2020 
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 ust. 4 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077  
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 

KOP  tak / nie  

 

w celu 
potwierdzenia 

spełnienia 
kryterium 

dopuszczalne 
wezwanie 

Wnioskodawcy 
do 

przedstawienia 
wyjaśnień, jak 

również do  
uzupełnienia lub 

poprawy projektu 

- indywidualne 



276 

 

nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

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  2018 r. poz. 703 z póżn.zm.). 

3. Wnioskodawca i partnerzy (o ile budżet projektu 
uwzględnia wydatki partnera) posiadają łącznie 
roczny obrót równy lub wyższy od rocznych 
wydatków w projekcie. W przypadku, gdy projekt 
trwa dłużej niż jeden rok kalendarzowy (12 miesięcy) 
należy wartość obrotu odnieść do roku realizacji 
projektu, w którym wartość planowanych wydatków 
jest najwyższa, 

4. Wyboru partnera dokonano 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 (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431)  (jeśli 
dotyczy). 

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

niespełnienie 
kryterium 
skutkuje 

negatywną oceną 
projektu 

Rzetelność 
wnioskodawcy 

W okresie trzech lat poprzedzających datę złożenia wniosku o 
dofinansowanie projektu instytucja udzielająca wsparcia nie 
rozwiązała z własnej inicjatywy z  wnioskodawcą i/lub 
partnerem (jeśli dotyczy) umowy o dofinansowanie projektu 
realizowanego ze środków unijnych z przyczyn leżących po 
jego stronie. 

Weryfikacja w ramach kryterium odbywa się w oparciu o 
oświadczenie złożone przez wnioskodawcę i partnerów (jeśli 
dotyczy).  

KOP tak / nie  

w celu 
potwierdzenia  

spełnienia 
kryterium 

dopuszczalne 
wezwanie 

Wnioskodawcy 
do 

przedstawienia 
wyjaśnień, jak 

- indywidulane 
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Każdy podmiot zobowiązany jest do złożenia osobnego 
oświadczenia. 

również do  
uzupełnienia lub 

poprawy projektu  
 

niespełnienie 
kryterium 
skutkuje 

negatywną oceną 
projektu 

Kwalifikowalność 
projektu 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy: 

1. projekt wpisuje się w typy projektów wskazane dla 
danego działania / poddziałania, zgodnie z SzOOP w wersji 
aktualnej na dzień zatwierdzenia kryterium przez Komitet 
Monitorujący RPO WM na lata 2014 – 2020 i regulaminem 
konkursu, 

2. Wnioskodawca w okresie realizacji projektu prowadzi 
biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę 
oddział czy inną formę działalności) 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 

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 
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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. zaplanowano realizację projektu w okresie wskazanym w 
regulaminie konkursu, przyjmując jako początek biegu 
tego okresu dzień zawarcia umowy o dofinansowanie, 

6. grupa docelowa jest zgodna z zapisami SzOOP w wersji 
aktualnej na dzień zatwierdzenia kryterium przez Komitet 
Monitorujący RPO WM na lata 2014 – 2020 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 w wersji aktualnej na dzień 
ogłoszenia konkursu oraz regulaminem konkursu. 

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

ocena merytoryczna 

Specyficzne warunki 
wstępne  

W ramach kryterium ocenie podlega czy: 

1. projekt jest zgodny ze specyficznymi warunkami 
dotyczącymi danego działania / poddziałania /  typu 
projektu określonymi w pkt 5 SzOOP w wersji aktualnej na 

KOP tak / nie 

 

w celu 
potwierdzenia  

- indywidualne 
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dzień zatwierdzenia kryterium przez Komitet 
Monitorujący RPO WM na lata 2014 – 2020,  

2. poprawność merytoryczna wypełnienia wniosku o 
dofinansowanie pod kątem zgodności z warunkami 
określonymi w regulaminie konkursu na podstawie w 
szczególności  wytycznych ministra właściwego ds. 
rozwoju regionalnego tj. Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć ́ z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-
2020 w wersji aktualnej na dzień ogłoszenia konkursu. 

 W przypadku zmiany ww. Wytycznych na etapie 
realizacji projektu, warunki o których mowa 
powyżej będą także spełnione, jeżeli Beneficjent  
stosować będzie do projektu, w całości zmienione 
Wytyczne.  

 W przypadku projektów w których realizowane są 
zajęcia dodatkowe wyrównujące szanse 
edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych 
deficytów, kwota wydatków na ich realizację 
stanowić może nie więcej niż 30 % kosztów 
bezpośrednich związanych z realizacją wsparcia w 
ramach typu A i B. Limit ten nie ma zastosowania 
w przypadku dodatkowej oferty edukacyjnej dla 
dzieci z niepełnosprawnościami. Jednocześnie na 
etapie rozliczenia końcowego projektu w 
uzasadnionych przypadkach (np. powstałych w 
projekcie oszczędności) istnieje możliwość 
odstąpienia od tego limitu. Decyzja o tym 
odstąpieniu każdorazowo jest podejmowana 
przez IP indywidualnie w odniesieniu do danego 
projektu. 

spełnienia 
kryterium 

dopuszczalne 
wezwanie 

Wnioskodawcy 
do 

przedstawienia 
wyjaśnień, jak 

również do  
uzupełnienia lub 

poprawy projektu  
 

niespełnienie 
kryterium 
skutkuje 

negatywną oceną 
projektu 
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3. finansowanie realizacji zajęć dodatkowych w OWP 
dotyczących podniesienia kompetencji kluczowych oraz 
umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 
odbywa się przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. 

 

Adekwatność celu 
głównego projektu 

Ocenie w ramach kryterium podlega: 

 adekwatność celu głównego projektu do osiągnięcia 
celu szczegółowego / celów szczegółowych danego 
działania / poddziałania zgodnie z SzOOP w wersji 
aktualnej na dzień zatwierdzenia kryterium przez 
Komitet Monitorujący RPO WM na lata 2014 – 2020, 

 adekwatność celu głównego projektu do 
zdiagnozowanych problemów grupy docelowej w 
ramach 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 

Adekwatność doboru 
grupy docelowej 

Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów: 

1. adekwatność doboru grupy docelowej:  

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 adekwatność doboru grupy docelowej w kontekście 
celu głównego projektu, 

KOP tak/nie 

 

w celu 
potwierdzenia  

spełnienia 
kryterium 

- indywidualne 
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 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 ramach subkryterium ocenie podlega: 

 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. 

 

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/pomocy de 
minimis 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 

- indywidualne 
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również do  
uzupełnienia lub 

poprawy projektu  
 

niespełnienie 
kryterium 
skutkuje 

negatywną oceną 
projektu 

 

Zakres i limit  
finansowania 
krzyżowego (cross-
financing)  
oraz zakupu środków 
trwałych  

W ramach kryterium ocenie podlega zgodność z limitami oraz 
zasadami, w tym zasadami dotyczącymi zwiększenia limitu 
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 w wersji aktualnej na dzień 
ogłoszenia konkursu, SzOOP w wersji aktualnej na dzień 
zatwierdzenia kryterium przez Komitet Monitorujący RPO 
WM na lata 2014 – 2020 i regulaminie konkursu w zakresie: 

1. finansowania krzyżowego (cross-financingu) wraz z 
uzasadnieniem stosowania, 

2. zakupionych środków trwałych wraz z uzasadnieniem 
stosowania. 

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 
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Poprawność montażu 
finansowego projektu i 
sporządzenia tabel 
finansowych 

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 w wersji aktualnej na dzień 
ogłoszenia konkursu, SzOOP w wersji aktualnej na dzień 
zatwierdzenia kryterium przez Komitet Monitorujący RPO 
WM na lata 2014 – 2020 i regulaminie konkursu, 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) kosztów pośrednich, 

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

e) wydatków ponoszonych poza obszarem UE 
(o ile dotyczy), 

f) katalogu wydatków niekwalifikowalnych, 

g) prawidłowości sporządzenia tabel 
finansowych. 

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 

Ryzyko nieosiągnięcia 
założeń projektu 

Ocenie w ramach kryterium podlega kompletność i trafność 
opisu ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu, w tym: 

 analizy sytuacji, których wystąpienie utrudni lub 
uniemożliwi osiągnięcie wartości docelowej 
wskaźników produktu / rezultatu, 

 oceny prawdopodobieństwa wystąpienia powyższych 
sytuacji, 

KOP tak/nie 

 

w celu 
potwierdzenia  

spełnienia 
kryterium 

dopuszczalne 

- indywidualne 
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 opisu możliwych sposobów przeciwdziałania ryzyku lub 
minimalizowania negatywnych efektów w przypadku 
jego wystąpienia. 

 

wezwanie 
Wnioskodawcy 

do 
przedstawienia 
wyjaśnień, jak 

również do  
uzupełnienia lub 

poprawy projektu  
 

niespełnienie 
kryterium 
skutkuje 

negatywną oceną 
projektu 

Sposób zarządzania 
projektem oraz zadania 
zlecone i rola 
partnerów (jeśli 
dotyczy) 

Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów: 

1. sposób zarządzania projektem:  

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 poprawność, kompletność i spójność opisu sposobu 
zarządzania projektem, w tym:  

 podział obowiązków i zakres zadań na 
poszczególnych stanowiskach,  

 wymiar zaangażowania personelu,  

 sposób podejmowania decyzji. 

2. rola partnerów lub innych podmiotów zaangażowanych 
w realizację projektu:  

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 poprawność opisu oraz uzasadnienie roli partnerów 
lub innych podmiotów zaangażowanych w realizację 
projektu, z uwzględnieniem zadań zleconych. 

KOP tak/nie 

 

w celu 
potwierdzenia  

spełnienia 
kryterium 

dopuszczalne 
wezwanie 

Wnioskodawcy 
do 

przedstawienia 
wyjaśnień, jak 

również do  
uzupełnienia lub 

poprawy projektu  
 

niespełnienie 
kryterium 

- indywidualne 
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skutkuje 
negatywną oceną 

projektu 

Wpływ na polityki 
horyzontalne:  

1. zasada równości 
szans i 
niedyskryminacji, w 
tym dostępności dla 
osób z 
niepełnosprawnościami  

2. zasada 
zrównoważonego 
rozwoju 

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

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

2. zasady zrównoważonego rozwoju. 

Kryterium zostanie uznane za spełnione w przypadku gdy 
projekt realizuje zasadę równości szans i niedyskryminacji, w 
tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie 
z 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 w 
wersji aktualnej na dzień ogłoszenia konkursu oraz 
charakteryzuje się neutralnym lub pozytywnym wpływem 
na realizację zasady zrównoważonego rozwoju. 

Stwierdzenie negatywnego wpływu projektu na powyższe 
zasady horyzontalne 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 

Wpływ na politykę 
horyzontalną:  

zasada równości szans 
kobiet i mężczyzn 

Ocenie w ramach kryterium podlega zgodność projektu z 
zasadą horyzontalną, w tym wpływ na realizację 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 

KOP  0-10 pkt 

 

w celu 
potwierdzenia 

adekwatnej liczby 
punktów dla 

danego projektu 

1 indywidualne 
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kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-
2020 w wersji aktualnej na dzień ogłoszenia konkursu. 

Ocena w ramach kryterium odbywa się w następujący sposób: 

 projekt nie uzyskał w ramach oceny standardu minimum 
wymaganej minimalnej liczby punktów (0-2 pkt standardu 
minimum) – 0 pkt  

 projekt uzyskał w ramach oceny standardu minimum 
wymaganą minimalną liczbę punktów (3 pkt standardu 
minimum) lub został zakwalifikowany do wyjątków – 6 pkt  

 projekt uzyskał w ramach oceny standardu minimum 
większą niż wymagana liczbę punktów (4-5 pkt standardu 
minimum) –  8 pkt 

 projekt uzyskał w ramach oceny standardu minimum 
maksymalną liczbę punktów  
(6 pkt standardu minimum) –10 pkt 

 

Punkty nie podlegają sumowaniu.  

W ramach oceny wymagane jest uzyskanie minimum 6 pkt. 
Nieuzyskanie minimalnej liczby punktów oznacza 
niespełnienie kryterium.  

 

dopuszczalne 
wezwanie 

Wnioskodawcy 
do 

przedstawienia 
wyjaśnień, a 

także do 
uzupełnienia lub 

poprawy projektu  

 

niespełnienie 
kryterium 
skutkuje 

negatywną oceną 
projektu 

Poprawność przyjętych 
wskaźników 

Ocenie w ramach kryterium podlega: 

 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 0-5 pkt 

w celu 
potwierdzenia 

adekwatnej liczby 
punktów dla 

danego projektu 
dopuszczalne 

wezwanie 
Wnioskodawcy 

do 

3 indywidualne 
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W ramach oceny wymagane jest uzyskanie minimum 3 pkt. 
Nieuzyskanie minimalnej liczby punktów oznacza 
niespełnienie kryterium. 

przedstawienia 
wyjaśnień, a 

także do 
uzupełnienia lub 

poprawy projektu  

 

niespełnienie 
kryterium 
skutkuje 

negatywną oceną 
projektu 

Adekwatność opisu  
i doboru zadań 

Ocenie w ramach kryterium podlega: 

 adekwatność doboru poszczególnych zadań w 
kontekście osiągnięcia celu głównego projektu, 
zdiagnozowanych problemów i potrzeb grupy 
docelowej oraz poprawność opisu zakresu 
merytorycznego zadań (z uwzględnieniem rodzaju i 
charakteru wsparcia, liczby uczestników zadań) wraz 
ze wskazaniem podmiotu realizującego działania w 
ramach zadania, 

 spójność i logiczność zadań w kontekście celu 
głównego projektu, zdiagnozowanych problemów i 
potrzeb grupy docelowej, 

 racjonalność harmonogramu realizacji projektu, w 
tym wskazanie terminów rozpoczęcia i zakończenia 
działań, kolejność realizowanych zadań. 

W ramach oceny wymagane jest uzyskanie minimum 5 pkt. 
Nieuzyskanie minimalnej liczby punktów oznacza 
niespełnienie kryterium.  

KOP  0-8 pkt 

 

w celu 
potwierdzenia 

adekwatnej liczby 
punktów dla 

danego projektu 
dopuszczalne 

wezwanie 
Wnioskodawcy 

do 
przedstawienia 

wyjaśnień, a 
także do 

uzupełnienia lub 
poprawy projektu  

 

niespełnienie 
kryterium 
skutkuje 

3 indywidualne 
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negatywną oceną 
projektu 

Kwalifikowalność 
wydatków 

Ocenie podlega  kwalifikowalność, wydatków zgodnie z 
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 w wersji aktualnej na dzień 
ogłoszenia konkursu, wytycznymi ministra ds. rozwoju 
regionalnego (jeśli dotyczy) oraz regulaminem konkursu.  

Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów: 

1. niezbędność wydatków w kontekście celu głównego oraz 
zadań podejmowanych w projekcie: 0- 3 pkt 

2. efektywność i racjonalność zaplanowanych wydatków: 0-
5 pkt 

Punkty podlegają sumowaniu. 

W ramach oceny wymagane jest uzyskanie minimum 5 pkt. 
Nieuzyskanie minimalnej liczby punktów oznacza 
niespełnienie kryterium. 

KOP 0-8 pkt 

 

w celu 
potwierdzenia 

adekwatnej liczby 
punktów dla 

danego projektu 
dopuszczalne 

wezwanie 
Wnioskodawcy 

do 
przedstawienia 

wyjaśnień, a 
także do 

uzupełnienia lub 
poprawy projektu  

 

niespełnienie 
kryterium 
skutkuje 

negatywną oceną 
projektu 

3 indywidualne 

Zdolność do efektywnej 
realizacji projektu 

Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów: 

1. potencjał Wnioskodawcy / partnerów: 0-6 pkt 

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 potencjał kadrowy Wnioskodawcy / partnerów oraz 
opis sposobu jego wykorzystania w ramach projektu 
(kluczowe osoby, które zostaną zaangażowane do 

KOP  0-10 pkt 

 

w celu 
potwierdzenia 

adekwatnej liczby 
punktów dla 

danego projektu 

1 indywidualne 
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realizacji projektu oraz ich planowana funkcja w 
projekcie),  

 potencjał finansowy i techniczny Wnioskodawcy / 
partnerów (zaplecze, pomieszczenia, sprzęt itp.) oraz 
opis sposobu jego wykorzystania w ramach projektu 

2. doświadczenie Wnioskodawcy / partnerów: 0-4 pkt 

W ramach subkryterium ocenie podlega doświadczenie 
Wnioskodawcy / partnerów w obszarach:  

 edukacji  

 realizacji działań dla dzieci w wieku przedszkolnym 

 realizacji działań zbieżnych z zakresem wsparcia EFS 
na terytorium, na którym będzie realizowany dany 
projekt. 

 

Punkty w ramach tego subkryterium będą przyznawane w 
następujący sposób: 

 

 Wnioskodawca nie posiada doświadczenia w żadnym 
ze wskazanych obszarów – 0 pkt 

 Wnioskodawca posiada doświadczenie w jednym z 
trzech wskazanych obszarów– 1 pkt.  

 Wnioskodawca posiada doświadczenie w dwóch z 
trzech wskazanych obszarów– 2 pkt.  

 Wnioskodawca posiada doświadczenie w trzech 
wskazanych obszarach, niemniej jednak nie spełnia 
trzech przesłanek jednocześnie tj. nie realizował 
wsparcia z zakresu edukacji dla dzieci w wieku 
przedszkolnym na terytorium, na którym będzie 
realizowany dany projekt – 3 pkt 

dopuszczalne 
wezwanie 

Wnioskodawcy 
do 

przedstawienia 
wyjaśnień, a 

także do 
uzupełnienia lub 

poprawy projektu  

 

niespełnienie 
kryterium 
skutkuje 

negatywną oceną 
projektu 
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 Wnioskodawca realizował projekt z obszaru edukacji 
dla dzieci w wieku przedszkolnym na terytorium, na 
którym będzie realizowany dany projekt – 4 pkt.   

Punkty w ramach tego subkryterium nie podlegają 
sumowaniu. 

Punkty otrzymane z poszczególnych subkryteriów podlegają 
sumowaniu.  

W ramach oceny wymagane jest uzyskanie minimum 6 pkt. 
Nieuzyskanie minimalnej liczby punktów oznacza 
niespełnienie kryterium.  

Niski stopień 
upowszechnienia 
edukacji przedszkolnej  

W przypadku projektów dotyczących tworzenia nowych 
miejsc wychowania przedszkolnego premiowane są projekty, 
które realizowane są na obszarach o niskim stopniu 
upowszechnienia wychowania przedszkolnego tzn. w 
gminach, na terenie których odsetek dzieci w wieku 3- 5 lat 
objętych wychowaniem przedszkolnym (wg aktualnych, 
dostępnych na dzień ogłoszenia naboru danych) wynosił: 

 0 - 49,9% – 10 pkt  

 50 %  - 64,9% – 8 pkt 

 65 % - 80% – 6 pkt 

 powyżej 80% – 4 pkt 

W przypadku, gdy w ramach projektu nie przewiduje się 
tworzenia miejsc przedszkolnych – 0 pkt 

Punkty nie podlegają sumowaniu.  

W ramach oceny nie jest wymagane uzyskanie minimum 
punktowego. Przyznanie 0 pkt nie eliminuje projektu z 
oceny. 

KOP 0-10 pkt 3 indywidualne 
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Realizacja projektów 
rewitalizacyjnych 

W ramach kryterium ocenie podlega, czy projekt wynika z 
obowiązującego (na dzień składania wniosku o 
dofinansowanie) programu rewitalizacji, przy czym wynikanie 
projektu z programu rewitalizacji oznacza albo wskazanie go 
wprost w programie rewitalizacji albo określenie go w 
ogólnym (zbiorczym) opisie innych, uzupełniających rodzajów 
działań rewitalizacyjnych: 

 projekt wynika z obowiązującego programu rewitalizacji - 
10 pkt; 

 projekt nie spełnia powyższego warunku - 0 pkt. 
 
W ramach oceny nie jest wymagane uzyskanie minimum 
punktowego. Przyznanie 0 pkt nie eliminuje projektu z 
oceny. 

KOP 0-10 pkt 1 indywidualne 

Wsparcie dzieci  
z 
niepełnosprawnościami 

W ramach kryterium premiowane są projekty skierowane w 
szczególności do dzieci z niepełnosprawnościami, 
przyczyniające się do zwiększenia ich udziału w wychowaniu 
przedszkolnym.  

 dzieci z niepełnosprawnościami stanowią powyżej 10% 
odbiorców wsparcia: 10 pkt 

 dzieci z niepełnosprawnościami stanowią do 10% 
odbiorców wsparcia: 5 pkt 

 w ramach projektu nie oszacowano ilości dzieci z 
niepełnosprawnościami, które zostaną objęte 
wsparciem: 0 pkt 

Punkty nie podlegają sumowaniu.  

W ramach oceny nie jest wymagane uzyskanie minimum 
punktowego. Przyznanie 0 pkt nie eliminuje projektu z 
oceny. 

KOP 0-10 pkt 2 indywidualne 
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Wsparcie ośrodków 
wychowania 
przedszkolnego 
niekorzystających ze 
wsparcia w ramach 
RPO WM 2014-2020 

W ramach kryterium premiowane są projekty realizowane 
przez ośrodki wychowania przedszkolnego, które nie 
korzystały ze środków EFS dostępnych w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020): 

 projekt realizowany przez ośrodki wychowania 
przedszkolnego, które nie korzystały ze środków EFS 
dostępnych w ramach RPO WM 2014-2020: 10 pkt 

 projekt realizowany przez ośrodki wychowania 
przedszkolnego, które korzystały ze środków EFS 
dostępnych w ramach RPO WM 2014-2020: 0 pkt 

W ramach oceny nie jest wymagane uzyskanie minimum 
punktowego. Przyznanie 0 pkt nie eliminuje projektu z 
oceny. 

KOP 0-10 pkt 1 indywidualne 

 

Poprawa kompetencji 
lub kwalifikacji 
nauczycieli w zakresie 
pedagogiki specjalnej 

W przypadku projektów w ramach, których realizowane jest 
wsparcie na rzecz doskonalenia umiejętności, kompetencji 
lub kwalifikacji nauczycieli OWP, premiowane są projekty 
prowadzące działania służące poprawie kompetencji lub 
kwalifikacji w zakresie pedagogiki specjalnej. 

 projekt prowadzi działania służące poprawie kompetencji 
lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie pedagogiki 
specjalnej - 10 pkt 

 projekt nie prowadzi działań służących poprawie 
kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie 
pedagogiki specjalnej - 0 pkt 

W ramach oceny nie jest wymagane uzyskanie minimum 
punktowego. Przyznanie 0 pkt nie eliminuje projektu z 
oceny. 

 

KOP 0-10 pkt 1 indywidualne 
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Wsparcie miast 
średnich 

W ramach kryterium premiowane są projekty, w ramach 
których wspierane są ośrodki wychowania przedszkolnego 
zlokalizowane na terenie miast średnich, w tym w 
szczególności miast średnich tracących funkcje społeczno-
gospodarcze, z terenu województwa małopolskiego. Lista 
miast będzie stanowić załącznik do Regulaminu konkursu 
(opracowanie na podstawie dokumentu pn.: Delimitacja 
miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, 
Warszawa, listopad 2016 r.) 

 

Punkty przyznawane będą w następujący sposób: 

 W ramach projektu wspierane są ośrodki wychowania 
przedszkolnego zlokalizowane na terenie miast 
średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze z 
terenu województwa małopolskiego– 5 pkt 

 W ramach projektu wspierane są ośrodki wychowania 
przedszkolnego  zlokalizowane na terenie pozostałych 
miast średnich z terenu województwa małopolskiego 
– 3 pkt 

 W ramach projektu wspierane są ośrodki wychowania 
przedszkolnego zlokalizowane na pozostałym 
obszarze województwa małopolskiego – 0 pkt 

 

Punkty nie podlegają sumowaniu. W ramach oceny nie jest 
wymagane uzyskanie minimum punktowego. 

KOP 0-5 pkt 1 indywidualne 
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Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne  

 

nr i nazwa osi priorytetowej 10 OŚ PRIORYTETOWA WIEDZA I KOMPETENCJE 

nr i nazwa działania Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego (PRIORYTET INWESTYCYJNY 10i) 

nr i nazwa poddziałania  Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne 

typ projektu A. rozwijanie u uczniów i słuchaczy szkół i placówek kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych 
niezbędnych na rynku pracy  

B. rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli  

C. wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w zakresie kompetencji kluczowych i umiejętności 
uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez pomoc stypendialną 

D. wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi (z wyłączeniem uczniów 
zdolnych), w tym w zakresie rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych  

 

 

nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

ocena formalna 

Kwalifikowalność 
wnioskodawcy i partnerów 
(jeśli dotyczy) 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy: 

1. Wnioskodawca i partnerzy (jeśli dotyczy) znajdują się 
w katalogu typów Beneficjentów w SzOOP w wersji 
aktualnej na dzień zatwierdzenia kryterium przez 
Komitet Monitorujący RPO WM na lata 2014 – 2020 
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 ust. 4 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych (j.t. Dz.U. z  2017 r., poz. 
2077, z późn. zm.),  

KOP  tak / nie  

 

 

w celu 
potwierdzenia 

spełnienia 
kryterium 

dopuszczalne 
wezwanie 

Wnioskodawcy 
do 

przedstawienia 
wyjaśnień, jak 

również do  

- indywidualne 
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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  2018 r. poz. 703 z późn.zm.). 

3. Wnioskodawca i partnerzy (o ile budżet projektu 
uwzględnia wydatki partnera) posiadają łącznie roczny 
obrót równy lub wyższy od rocznych wydatków w 
projekcie. W przypadku, gdy projekt trwa dłużej niż 
jeden rok kalendarzowy (12 miesięcy) należy wartość 
obrotu odnieść do roku realizacji projektu, w którym 
wartość planowanych wydatków jest najwyższa, 

4. Wyboru partnera dokonano 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 (j.t. Dz. U. z 2018 
r. poz. 1431) (jeśli dotyczy). 

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

uzupełnienia lub 
poprawy projektu 

niespełnienie 
kryterium 
skutkuje 

negatywną oceną 
projektu 

Rzetelność wnioskodawcy W okresie trzech lat poprzedzających datę złożenia 
wniosku o dofinansowanie projektu instytucja udzielająca 
wsparcia nie rozwiązała z własnej inicjatywy z  
wnioskodawcą i/lub partnerem (jeśli dotyczy) umowy o 
dofinansowanie projektu realizowanego ze środków 
unijnych z przyczyn leżących po jego stronie. 

KOP tak / nie  

w celu 
potwierdzenia 

spełnienia 
kryterium 

dopuszczalne 
wezwanie 

Wnioskodawcy 
do 

- indywidulane 
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Weryfikacja w ramach kryterium odbywa się w oparciu o 
oświadczenie złożone przez wnioskodawcę i partnerów 
(jeśli dotyczy). 

Każdy podmiot zobowiązany jest do złożenia osobnego 
oświadczenia. 

przedstawienia 
wyjaśnień, jak 

również do  
uzupełnienia lub 

poprawy projektu  
 

niespełnienie 
kryterium 
skutkuje 

negatywną oceną 
projektu 

Kwalifikowalność projektu Ocenie w ramach kryterium podlega, czy: 

1. projekt wpisuje się w typy projektów wskazane dla 
danego działania / poddziałania, zgodnie z SzOOP w 
wersji aktualnej na dzień zatwierdzenia kryterium 
przez Komitet Monitorujący RPO WM na lata 2014 – 
2020 i regulaminem konkursu, 

2. Wnioskodawca w okresie realizacji projektu prowadzi 
biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę 
oddział czy inną formę działalności) 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,  

KOP  tak / nie  

 

w celu 
potwierdzenia 

spełnienia 
kryterium 

dopuszczalne 
wezwanie 

Wnioskodawcy 
do 

przedstawienia 
wyjaśnień, jak 

również do  
uzupełnienia lub 

poprawy projektu 

 

niespełnienie 
kryterium 
skutkuje 

- indywidualne 
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 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. zaplanowano realizację projektu w okresie 
wskazanym w regulaminie konkursu, przyjmując jako 
początek biegu tego okresu dzień zawarcia umowy o 
dofinansowanie, 

6. grupa docelowa jest zgodna z zapisami SzOOP w wersji 
aktualnej na dzień zatwierdzenia kryterium przez 
Komitet Monitorujący RPO WM na lata 2014 – 2020 
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 w wersji 
aktualnej na dzień ogłoszenia konkursu oraz 
regulaminem konkursu. 

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

negatywną oceną 
projektu 

ocena merytoryczna 
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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 w wersji 
aktualnej na dzień zatwierdzenia kryterium przez 
Komitet Monitorujący RPO WM na lata 2014 – 2020, 

2. poprawność merytoryczna wypełnienia wniosku o 
dofinansowanie pod kątem zgodności z warunkami 
określonymi w regulaminie konkursu na podstawie w 
szczególności  wytycznych ministra właściwego ds. 
rozwoju regionalnego tj. Wytycznych w zakresie 
realizacji przedsięwzięć ́ z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 
edukacji na lata 2014-2020 w wersji aktualnej na 
dzień ogłoszenia konkursu. 

W przypadku zmiany ww. Wytycznych na etapie 
realizacji projektu, warunki, o których mowa powyżej, 
będą także spełnione, jeżeli Beneficjent  stosować 
będzie do projektu, w całości zmienione Wytyczne. 

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 

Ocenie w ramach kryterium podlega: 

 adekwatność celu głównego projektu do 
osiągnięcia celu szczegółowego / celów 
szczegółowych danego działania / poddziałania 
zgodnie z SzOOP w wersji aktualnej na dzień 
zatwierdzenia kryterium przez Komitet 
Monitorujący RPO WM na lata 2014 – 2020, 

 adekwatność celu głównego projektu do 
zdiagnozowanych problemów grupy docelowej w 
ramach projektu 

KOP tak/nie 

w celu 
potwierdzenia  

spełnienia 
kryterium 

dopuszczalne 
wezwanie 

Wnioskodawcy 
do 

przedstawienia 
wyjaśnień, jak 

- indywidualne 
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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 / pomocy de 
minimis 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 
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Zakres i limit  
finansowania krzyżowego 
(cross-financing)  
oraz środków trwałych  

W ramach kryterium ocenie podlega zgodność z limitami 
oraz zasadami, w tym zasadami dotyczącymi zwiększenia 
limitu 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 w wersji aktualnej 
na dzień ogłoszenia konkursu, SzOOP w wersji aktualnej 
na dzień zatwierdzenia kryterium przez Komitet 
Monitorujący RPO WM na lata 2014 – 2020 i regulaminie 
konkursu w zakresie: 

1. finansowania krzyżowego (cross-financingu) wraz z 
uzasadnieniem stosowania, 

2. zakupionych środków trwałych wraz z uzasadnieniem 
stosowania. 

 

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 i 
sporządzenia tabel 
finansowych 

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 w wersji aktualnej na dzień ogłoszenia 
konkursu, SzOOP w wersji aktualnej na dzień 
zatwierdzenia kryterium przez Komitet Monitorujący RPO 
WM na lata 2014 – 2020 i regulaminie konkursu, w tym w 
szczególności  w zakresie: 

KOP  tak / nie 

 

w celu 
potwierdzenia 

spełnienia 
kryterium 

dopuszczalne 
wezwanie 

Wnioskodawcy 
do 

- indywidualne 
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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) kosztów pośrednich, 

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

e) wydatków ponoszonych poza 
obszarem UE (o ile dotyczy), 

f) katalogu wydatków 
niekwalifikowalnych,  

g) prawidłowości sporządzenia tabel 
finansowych. 

przedstawienia 
wyjaśnień, jak 

również do  
uzupełnienia lub 

poprawy projektu 

 

niespełnienie 
kryterium 
skutkuje 

negatywną oceną 
projektu 

Sposób zarządzania 
projektem oraz zadania 
zlecone i rola partnerów 
(jeśli dotyczy) 

Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów: 

1. sposób zarządzania projektem:  

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 poprawność, kompletność i spójność opisu 
sposobu zarządzania projektem, w tym: 

 podział obowiązków i zakres zadań na 
poszczególnych stanowiskach, 

 wymiar zaangażowania personelu, 

 sposób podejmowania decyzji 

2. rola partnerów lub innych podmiotów 
zaangażowanych w realizację projektu (jeśli dotyczy): 

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 poprawność opisu oraz uzasadnienie roli 
partnerów lub innych podmiotów 

KOP tak/nie 

w celu 
potwierdzenia  

spełnienia 
kryterium 

dopuszczalne 
wezwanie 

Wnioskodawcy 
do 

przedstawienia 
wyjaśnień, jak 

również do  
uzupełnienia lub 

poprawy projektu  
 

- indywidualne 
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zaangażowanych w realizację projektu, z 
uwzględnieniem zadań zleconych. 

 

niespełnienie 
kryterium 
skutkuje 

negatywną oceną 
projektu 

Ryzyko nieosiągnięcia 
założeń projektu 

Ocenie w ramach kryterium podlega kompletność i 
trafność opisu ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu, w 
tym: 

 analizy sytuacji, których wystąpienie utrudni lub 
uniemożliwi osiągnięcie wartości docelowej 
wskaźników produktu / rezultatu, 

 oceny prawdopodobieństwa wystąpienia 
powyższych sytuacji 

 opisu możliwych sposobów przeciwdziałania ryzyku 
lub minimalizowania negatywnych efektów w 
przypadku jego wystąpienia. 

 

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: 

1. zasada równości szans i 
niedyskryminacji, w 
tym dostępności dla 

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

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

2. zasady zrównoważonego rozwoju. 

KOP tak / nie 

 

w celu 
potwierdzenia  

spełnienia 
kryterium 

- indywidualne 
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osób z 
niepełnosprawnościami 

2. zasada 
zrównoważonego 
rozwoju 

Kryterium zostanie uznane za spełnione w przypadku 
gdy projekt realizuje zasadę równości szans i 
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami zgodnie z 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 w wersji aktualnej na dzień ogłoszenia 
konkursu oraz charakteryzuje się neutralnym lub 
pozytywnym wpływem na realizację zasady 
zrównoważonego rozwoju. 

Stwierdzenie negatywnego wpływu projektu na 
powyższe zasady horyzontalne skutkuje niespełnieniem 
kryterium. 

dopuszczalne 
wezwanie 

Wnioskodawcy 
do 

przedstawienia 
wyjaśnień, jak 

również do  
uzupełnienia lub 

poprawy projektu  
 

niespełnienie 
kryterium 
skutkuje 

negatywną oceną 
projektu 

Wpływ na politykę 
horyzontalną:  

zasada równości szans 
kobiet i mężczyzn 

Ocenie w ramach kryterium podlega zgodność projektu z 
zasadą horyzontalną, w tym wpływ na realizację 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 w wersji aktualnej na 
dzień ogłoszenia konkursu. 

Ocena w ramach kryterium odbywa się w następujący 
sposób: 

 projekt nie uzyskał w ramach oceny standardu 
minimum wymaganej minimalnej liczby punktów (0-2 
pkt standardu minimum) – 0 pkt  

 projekt uzyskał w ramach oceny standardu minimum 
wymaganą minimalną liczbę punktów (3 pkt 

KOP 0-10 pkt 

 

w celu 
potwierdzenia  

adekwatnej liczby 
punktów dla 

danego projektu 
dopuszczalne 

wezwanie 
Wnioskodawcy 

do 
przedstawienia 

wyjaśnień, a 
także do 

uzupełnienia lub 
poprawy projektu  

1 indywidualne 
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standardu minimum) lub został zakwalifikowany do 
wyjątków – 6 pkt  

 projekt uzyskał w ramach oceny standardu minimum 
większą niż wymagana liczbę punktów (4-5 pkt 
standardu minimum) –  8 pkt 

 projekt uzyskał w ramach oceny standardu minimum 
maksymalną liczbę punktów (6 pkt standardu 
minimum) –  10 pkt 

  

Punkty nie podlegają sumowaniu.  

W ramach oceny wymagane jest uzyskanie minimum 6 
pkt. Nieuzyskanie minimalnej liczby punktów oznacza 
niespełnienie kryterium. 

niespełnienie 
kryterium 
skutkuje 

negatywną oceną 
projektu 

Poprawność przyjętych 
wskaźników 

Ocenie w ramach kryterium podlega: 

 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. 

 

W ramach oceny wymagane jest uzyskanie minimum 3 
pkt. Nieuzyskanie minimalnej liczby punktów oznacza 
niespełnienie kryterium. 

KOP 0-5 pkt 

w celu 
potwierdzenia 

adekwatnej liczby 
punktów dla 

danego projektu 
dopuszczalne 

wezwanie 
Wnioskodawcy 

do 
przedstawienia 

wyjaśnień, a 
także do 

uzupełnienia lub 
poprawy projektu  

 

niespełnienie 
kryterium 

3 indywidualne 
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skutkuje 
negatywną oceną 

projektu 

Adekwatność doboru grupy 
docelowej 

Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów: 

1. adekwatność doboru grupy docelowej: 0-4 pkt 

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 adekwatność doboru grupy docelowej w 
kontekście celu głównego projektu, 

 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: 0-6 pkt 

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 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. 

Punkty podlegają sumowaniu.  

KOP  0-10 pkt 

w celu 
potwierdzenia  

adekwatnej liczby 
punktów dla 

danego projektu 
dopuszczalne 

wezwanie 
Wnioskodawcy 

do 
przedstawienia 

wyjaśnień, a 
także do 

uzupełnienia lub 
poprawy projektu  

 

niespełnienie 
kryterium 
skutkuje 

negatywną oceną 
projektu 

3 indywidualne 
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W ramach oceny wymagane jest uzyskanie minimum 6 
pkt. Nieuzyskanie minimalnej liczby punktów oznacza 
niespełnienie kryterium.  

Adekwatność opisu  
i doboru zadań 

Ocenie w ramach kryterium podlega: 

 adekwatność doboru poszczególnych zadań w 
kontekście osiągnięcia celu głównego projektu, 
zdiagnozowanych problemów i potrzeb grupy 
docelowej oraz poprawność opisu zakresu 
merytorycznego zadań (z uwzględnieniem rodzaju i 
charakteru wsparcia, liczby uczestników zadań) 
wraz ze wskazaniem podmiotu realizującego 
działania w ramach zadania, 

 spójność i logiczność zadań w kontekście celu 
głównego projektu, zdiagnozowanych problemów i 
potrzeb grupy docelowej, 

 racjonalność harmonogramu realizacji projektu, w 
tym wskazanie terminów rozpoczęcia i zakończenia 
działań, kolejność realizowanych zadań. 

W ramach oceny wymagane jest uzyskanie minimum 5 
pkt. Nieuzyskanie minimalnej liczby punktów oznacza 
niespełnienie kryterium.  

KOP  0-8 pkt 

 

w celu 
potwierdzenia 

adekwatnej liczby 
punktów dla 

danego projektu 
dopuszczalne 

wezwanie 
Wnioskodawcy 

do 
przedstawienia 

wyjaśnień, a 
także do 

uzupełnienia lub 
poprawy projektu  

 

niespełnienie 
kryterium 
skutkuje 

negatywną oceną 
projektu 

3 indywidualne 

Kwalifikowalność 
wydatków 

Ocenie podlega  kwalifikowalność, wydatków zgodnie z 
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 w wersji aktualnej na dzień 

KOP 0-8 pkt 

 

w celu 
potwierdzenia  

adekwatnej liczby 
punktów dla 

3 indywidualne 
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ogłoszenia konkursu, wytycznymi ministra ds. rozwoju 
regionalnego (jeśli dotyczy) oraz regulaminem konkursu.  

Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów: 

1. niezbędność wydatków w kontekście celu głównego 
oraz zadań podejmowanych w projekcie: 0-3 pkt 

2. efektywność i racjonalność zaplanowanych wydatków 
: 0-5 pkt 

Punkty podlegają sumowaniu. 

W ramach oceny wymagane jest uzyskanie minimum 5 
pkt. Nieuzyskanie minimalnej liczby punktów oznacza 
niespełnienie kryterium. 

danego projektu 
dopuszczalne 

wezwanie 
Wnioskodawcy 

do 
przedstawienia 

wyjaśnień, a 
także do 

uzupełnienia lub 
poprawy projektu  

 

niespełnienie 
kryterium 
skutkuje 

negatywną oceną 
projektu 

Zdolność do efektywnej 
realizacji projektu 

Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów: 

1. potencjał Wnioskodawcy / partnerów: 0-6 pkt 

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 potencjał kadrowy Wnioskodawcy / partnerów 
oraz opis sposobu jego wykorzystania w ramach 
projektu (kluczowe osoby, które zostaną 
zaangażowane do realizacji projektu oraz ich 
planowana funkcja w projekcie),  

 potencjał finansowy i techniczny Wnioskodawcy / 
partnerów (zaplecze, pomieszczenia, sprzęt itp.) 
oraz opis sposobu jego wykorzystania w ramach 
projektu 

2. doświadczenie Wnioskodawcy / partnerów: 0-4 pkt 

w ramach subkryterium ocenie podlega doświadczenie 
Wnioskodawcy / partnerów w obszarach: 

KOP  0-10 pkt 

 

w celu 
potwierdzenia 

adekwatnej liczby 
punktów dla 

danego projektu 
dopuszczalne 

wezwanie 
Wnioskodawcy 

do 
przedstawienia 

wyjaśnień, a 
także do 

uzupełnienia lub 
poprawy projektu  

1 indywidualne 
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 edukacji, 

 realizacji działań na rzecz uczniów szkół,  

 realizacji działań zbieżnych z zakresem wsparcia EFS 
na terytorium, na którym będzie realizowany dany 
projekt.  

Punkty w ramach tego subkryterium będą przyznawane w 
następujący sposób: 

 

 Wnioskodawca nie posiada doświadczenia w 
żadnym ze wskazanych obszarów – 0 pkt 

 Wnioskodawca posiada doświadczenie w jednym 
z trzech wskazanych obszarów– 1 pkt.  

 Wnioskodawca posiada doświadczenie w dwóch 
z trzech wskazanych obszarów– 2 pkt.  

 Wnioskodawca posiada doświadczenie w trzech 
wskazanych obszarach, niemniej jednak nie 
spełnia trzech przesłanek jednocześnie tj. nie 
realizował wsparcia z zakresu edukacji dla 
uczniów szkół na terytorium, na którym będzie 
realizowany dany projekt – 3 pkt 

 Wnioskodawca realizował projekt z obszaru 
edukacji dla uczniów szkół na terytorium, na 
którym będzie realizowany dany projekt – 4 pkt.   

Punkty w ramach tego subkryterium nie podlegają 
sumowaniu. 

Punkty otrzymane z poszczególnych subkryteriów 
podlegają sumowaniu. 

W ramach oceny wymagane jest uzyskanie minimum 6 
pkt. Nieuzyskanie minimalnej liczby punktów oznacza 
niespełnienie kryterium.  

 

niespełnienie 
kryterium 
skutkuje 

negatywną oceną 
projektu 
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Uczniowie ze specjalnymi 
potrzebami rozwojowymi i 
edukacyjnymi 

W ramach kryterium premiowane są projekty obejmujące 
wsparciem uczniów ze specjalnymi potrzebami 
rozwojowymi i edukacyjnymi wynikającymi z okoliczności 
wymienionych w rozporządzeniu MEN o pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej (z wyłączeniem przesłanki 
szczególnych uzdolnień): 

 więcej niż 40 % dzieci objętych wsparciem w 
projekcie to dzieci ze specjalnymi potrzebami 
rozwojowymi i edukacyjnymi – 10 pkt 

 20 - 40 % dzieci objętych wsparciem w projekcie 
to dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi 
i edukacyjnymi – 5 pkt 

 projekt obejmuje wsparciem mniej niż 20 % dzieci 
ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i 
edukacyjnymi – 0 pkt 

Punkty nie podlegają sumowaniu. W ramach oceny nie 
jest wymagane uzyskanie minimum punktowego. 

KOP 0-10 pkt 2 indywidualne 

Nasilenie problemów 
społeczno-ekonomicznych 
w gminie 

W ramach kryterium premiowane są projekty realizowane 
przez szkoły lub placówki  zlokalizowane na terenie gmin, 
gdzie nasilenie problemów społeczno-ekonomicznych jest 
większe tzn. w gminach w których wartość wskaźnika 
syntetycznego o którym mowa w raporcie Zróżnicowanie 
osiągnięć edukacyjnych uzyskanych przez uczniów i szkoły 
województwa małopolskiego z grudnia 2018 r. wynosiła: 

 powyżej 1 – 10 pkt 

 0,50-1,00 – 6 pkt 

 0,00- 0,49 – 2 pkt 

 Poniżej 0,00 – 0 pkt 

Ranking gmin pod względem wartości wskaźnika 
syntetycznego zostanie załączony do Regulaminu 
konkursu. 

KOP 0-10 pkt 2 indywidualne 
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Punkty nie podlegają sumowaniu. W ramach oceny nie 
jest wymagane uzyskanie minimum punktowego. 

Pracownie międzyszkolne W ramach kryterium premiowane są projekty, w ramach 
których tworzone będą nowe lub doposażane istniejące 
pracownie międzyszkolne, zlokalizowane w szkole lub 
placówce systemu oświaty, podlegającej pod konkretny 
organ prowadzący i dostępne dla szkół lub placówek 
systemu oświaty prowadzonych przez ten organ: 

 W ramach projektu tworzone będą nowe lub 
doposażane istniejące pracownie międzyszkolne, 
zlokalizowane w szkole lub placówce systemu 
oświaty, podlegającej pod konkretny organ 
prowadzący i dostępne dla szkół lub placówek 
systemu oświaty prowadzonych przez ten organ –  
5 pkt 

 W ramach projektu nie będą tworzone nowe ani 
nie będą doposażane istniejące pracownie 
międzyszkolne, zlokalizowane w szkole lub 
placówce systemu oświaty, podlegającej pod 
konkretny organ prowadzący i dostępne dla szkół 
lub placówek systemu oświaty prowadzonych 
przez ten organ – 0 pkt 

W ramach oceny nie jest wymagane uzyskanie minimum 
punktowego. Przyznanie 0 pkt nie eliminuje projektu z 
oceny. 

KOP 0-5 pkt 1 indywidualne 

Wykorzystanie e-
podręczników i  e-
zasobów/e-materiałów 
dydaktycznych oraz 
nowoczesnych technologii 

W ramach kryterium premiowane są projekty w ramach 
których: 

1. kompetencje kluczowe oraz umiejętności 
uniwersalne niezbędne na rynku pracy wspierane są z 
wykorzystaniem e-podręczników bądź e-zasobów/e-
materiałów dydaktycznych stworzonych dzięki 

KOP 0-6 pkt 1 indywidualne 
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nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

informatycznych i 
komunikacyjnych 

środkom EFS w latach 2007-2013 i 2014-2020 lub 
prowadzone są szkolenia dla nauczycieli z 
wykorzystania ich w nauczaniu. 

2. realizowane będą zajęcia z wykorzystaniem 
nowoczesnych technologii informatycznych i 
komunikacyjnych (np. sprzęt komputerowy, 
innowacyjne programy komputerowe, smartfony), 
których zakup sfinansowano w ramach projektów 
realizowanych w ramach przedsięwzięcia Małopolska 
chmura edukacyjna (Poddziałanie 2.1.3, 10.1.4 oraz  
10.2.3 RPO WM na lata 2014-2020). 

3. wsparcie w zakresie korzystania z technologii 
informacyjno-komunikacyjnych lub rozwijania 
kompetencji informatycznych realizowane jest przez 
szkoły lub placówki systemu oświaty, które zostały 
objęte wsparciem w ramach Działania 1.1. Programu 
Operacyjnemu Polska Cyfrowa bądź przez szkoły lub 
placówki mające dostęp do internetu o 
przepustowości umożliwiającej funkcjonowania OSE 

 

Punkty w ramach tego kryterium będą przyznawane w 
następujący sposób: 

 

 W ramach projektu wsparcie realizowane jest 
zgodnie z zapisem w pkt 1 – 2 pkt 

 W ramach projektu zajęcia realizowane są 
zgodnie z zapisem w pkt 2 – 2 pkt 

 W ramach projektu wsparcie realizowane jest 
zgodnie z zapisem w pkt 3 – 2 pkt 

 Projekt nie spełnia żadnych z powyższych 
warunków  – 0 pkt  



312 
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Punkty podlegają sumowaniu. W ramach oceny nie jest 
wymagane uzyskanie minimum punktowego. Przyznanie 
0 pkt nie eliminuje projektu z oceny. 

Współpraca szkół   W przypadku projektów dotyczących korzystania z 
technologii informacyjno-komunikacyjnych lub rozwijania 
kompetencji informatycznych premiowane są projekty 
realizowane we współpracy szkół lub placówek systemu 
oświaty posiadających wyposażenie niezbędne do 
realizacji działań ze szkołami lub placówkami, które nie 
posiadają takiego wyposażenia, 

 

Punkty przyznawane będą w następujący sposób: 

 

 projekt szkół lub placówek systemu oświaty 
tworzących zespół realizowany jest we 
współpracy szkół lub placówek systemu oświaty 
posiadających wyposażenie niezbędne do 
realizacji działań ze szkołami lub placówkami, 
które nie posiadają takiego wyposażenia 
(wchodzących w skład tego zespołu) – 3 pkt 

 projekt realizowany jest we współpracy szkół lub 
placówek systemu oświaty posiadających 
wyposażenie niezbędne do realizacji działań ze 
szkołami lub placówkami, które nie posiadają 
takiego wyposażenia – 2 pkt 

 projekt nie spełnia żadnego z warunków, o 
których mowa powyżej – 0 pkt 

Punkty nie podlegają sumowaniu. W przypadku 
spełnienia przez projekt obydwu warunków otrzymuje 
on maksymalną liczbę punktów. W ramach oceny nie 
jest wymagane uzyskanie minimum punktowego. 

KOP 0-3 pkt 1 indywidualne 
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Poprawa kompetencji 
nauczycieli w zakresie 
pedagogiki specjalnej i 
kompetencji 
wychowawczych 

W przypadku projektów dotyczących wsparcia 
doskonalenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji 
nauczycieli preferowane będą działania służące poprawie 
kompetencji: 

1. w zakresie pedagogiki specjalnej lub w zakresie 
włączenia dzieci ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi w ogólnodostępnych szkół i 
placówek systemu oświaty lub 

2. wychowawczych. 

Punkty przyznawane będą w następujący sposób: 

 projekt dotyczący wsparcia doskonalenia 
umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji 
nauczycieli obejmuje działania służące poprawie 
kompetencji w zakresie pedagogiki specjalnej lub 
w zakresie włączenia dzieci ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi w ogólnodostępnych 
szkołach i placówkach systemu oświaty – 3 pkt 

 projekt dotyczący wsparcia doskonalenia 
umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji 
nauczycieli obejmuje działania służące poprawie 
kompetencji wychowawczych – 3 pkt 

 w ramach projektu nie są podejmowane 
działania, o których mowa w pkt 1–2 – 0 pkt 

Punkty podlegają sumowaniu. W ramach oceny nie jest 
wymagane uzyskanie minimum punktowego. 

KOP 0-6 pkt 1 indywidualne 

Wsparcie miast średnich W ramach kryterium premiowane są projekty, w ramach 
których wspierani są uczniowie ze szkół i placówek 
zlokalizowanych na terenie miast średnich, w tym w 
szczególności miast średnich tracących funkcje społeczno-
gospodarcze, z terenu województwa małopolskiego. Lista 
miast będzie stanowić załącznik do Regulaminu konkursu 

KOP 0-5 pkt 1 indywidualne 
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(opracowanie na podstawie dokumentu pn.: Delimitacja 
miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, 
Warszawa, listopad 2016 r.) 

 

Punkty przyznawane będą w następujący sposób: 

 W ramach projektu wspierani są uczniowie szkół i 
placówek zlokalizowanych na terenie miast 
średnich tracących funkcje społeczno-
gospodarcze z terenu województwa 
małopolskiego– 5 pkt  

 W ramach projektu wspierani są uczniowie szkół i 
placówek zlokalizowanych na terenie pozostałych 
miast średnich z terenu województwa 
małopolskiego – 3 pkt 

 W ramach projektu wspierani są uczniowie szkół i 
placówek zlokalizowanych na pozostałym 
obszarze województwa małopolskiego – 0 pkt 

 

Punkty nie podlegają sumowaniu. W ramach oceny nie 
jest wymagane uzyskanie minimum punktowego. 

Wykorzystanie pozytywnie 
zwalidowanych produktów 
projektów innowacyjnych 
POKL 

W ramach kryterium premiowane są projekty, które 
korzystają z pozytywnie zwalidowanych produktów 
projektów innowacyjnych zrealizowanych w latach 2007 – 
2013 w ramach POKL:  

 Projekt korzysta z pozytywnie zwalidowanych 
produktów projektów innowacyjnych 
zrealizowanych w latach 2007 – 2013 w ramach 
POKL – 5 pkt 

 Projekt nie korzysta z pozytywnie zwalidowanych 
produktów projektów innowacyjnych 

KOP 0-5 pkt 1 indywidualne 
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zrealizowanych w latach 2007 – 2013 w ramach 
POKL – 0 pkt 

W ramach oceny nie jest wymagane uzyskanie minimum 
punktowego. Przyznanie 0 pkt nie eliminuje projektu z 
oceny. 
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Poddziałanie 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna  

typ projektu A. koordynacja działań związanych z realizacją małopolskiej chmury edukacyjnej 

nr i nazwa osi priorytetowej 10 OŚ PRIORYTETOWA WIEDZA I KOMPETENCJE 

nr i nazwa działania Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego (PRIORYTET INWESTYCYJNY 10i) 

nr i nazwa poddziałania  Poddziałanie 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna 

typ projektu A. koordynacja działań związanych z realizacją małopolskiej chmury edukacyjnej 

tryb wyboru / ścieżka wyboru tryb pozakonkursowy 

 

nazwa kryterium definicja kryterium 
oceniając

y 
ocena waga rodzaj 

ocena formalna 

Kwalifikowalność 

wnioskodawcy i 

partnerów (jeśli 

dotyczy) 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy: 

1. Wnioskodawca i partnerzy (jeśli dotyczy) znajdują się w 

katalogu typów Beneficjentów w SzOOP dla danego 

poddziałania, 

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 ust. 4 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 885, 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), 

KOP  tak / nie  

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia kryterium 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

- indywidulan

e 
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nazwa kryterium definicja kryterium 
oceniając

y 
ocena waga rodzaj 

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 2014 r., poz. 1417,z 

późn. zm.), 

3. Wnioskodawca i partnerzy (o ile budżet projektu uwzględnia 

wydatki partnera) posiadają roczny obrót równy lub wyższy od 

rocznych wydatków w projekcie. W przypadku, gdy projekt 

trwa dłużej niż jeden rok kalendarzowy (12 miesięcy) należy 

wartość obrotu odnieść do roku realizacji projektu, w którym 

wartość planowanych wydatków jest najwyższa. 

4. Wyboru partnera dokonano zgodnie z art. 33 ust. 2 i 3 ustawy z 

dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w 

zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014-2020 (jeśli dotyczy). 

Ocena pkt 2 i 4 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 

poddziałania, zgodnie z SzOOP, 

2. Wnioskodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro 

projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę oddział, czy inną 

formę działalności) na terenie województwa małopolskiego z 

możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego 

projektu oraz zapewnia uczestnikom projektu możliwość 

osobistego kontaktu z kadrą projektu, 

KOP  tak / nie  

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia kryterium 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

- indywidulan

e 
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nazwa kryterium definicja kryterium 
oceniając

y 
ocena waga rodzaj 

3. projekt jest ujęty w wykazie projektów zidentyfikowanych w 

ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącym załącznik do 

SzOOP, 

4. występuje zgodność z zasadniczymi elementami 

zidentyfikowanego projektu,  

Ocena odbywa się w oparciu o kartę projektu. 

5. 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, 

6. projekt (lub jego część) nie otrzymał dofinansowania z innych 

środków,  

7. grupa docelowa jest zgodna z zapisami SzOOP oraz 

Podręcznikiem kwalifikowania wydatków objętych 

negatywną oceną 

projektu 
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nazwa kryterium definicja kryterium 
oceniając

y 
ocena waga rodzaj 

dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

Ocena pkt 5 i 6 odbywa się w oparciu o oświadczenia 

przedstawione przez Wnioskodawcę. 

Poprawność 

wypełnienia 

wniosku i 

załączników 

W ramach kryterium ocenie podlega: 

1. czy wypełniono wszystkie wymagane pola wniosku, 

2. czy zostały przedstawione wszystkie wymagane załączniki (jeśli 

dotyczy), 

3. czy załączniki zostały przygotowane zgodnie z instrukcją (jeśli 

dotyczy). 

KOP  tak / nie  

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia kryterium 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

- indywidulan

e 

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 

SzOOP,  

2. poprawność merytoryczna wypełnienia wniosku o 

dofinansowanie pod kątem zgodności z warunkami określonymi w 

wytycznych horyzontalnych Ministra Infrastruktury i Rozwoju tj. 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 

KOP tak / nie 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

- indywidualn

e 
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nazwa kryterium definicja kryterium 
oceniając

y 
ocena waga rodzaj 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 

2014-2020. 

potwierdzenia 

spełnienia kryterium 

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 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia kryterium 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

- indywidualn

e 

Zakres i limit 

finansowania 

krzyżowego  

(cross-financing) 

oraz środków 

trwałych 

W ramach kryterium ocenie podlega zgodność z limitami oraz 

zasadami określonymi w Podręczniku kwalifikowania wydatków 

objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i 

SzOOP w zakresie: 

1. finansowania krzyżowego (cross-financingu) wraz z 

uzasadnieniem stosowania, 

KOP  tak / nie 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

- indywidualn

e 
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nazwa kryterium definicja kryterium 
oceniając

y 
ocena waga rodzaj 

2. zakupionych środków trwałych wraz z uzasadnieniem 

stosowania. 

potwierdzenia 

spełnienia kryterium 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

Poprawność 

montażu 

finansowego 

projektu 

1. W ramach kryterium ocenie podlega zgodność z limitami oraz 

zasadami określonymi w Podręczniku kwalifikowania 

wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 

2014-2020 i SzOOP, 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) kosztów pośrednich, 

d) zlecania usług merytorycznych w ramach projektu,  

e) wydatków ponoszonych poza obszarem UE (o ile 

dotyczy). 

2. W ramach kryterium ocenie podlega czy wydatki w projekcie o 

wartości wkładu publicznego nieprzekraczającej wyrażonej w 

PLN równowartości kwoty 100 000 EUR są rozliczane 

uproszczonymi metodami, zgodnie z Podręcznikiem 

kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w 

KOP  tak / nie 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia kryterium 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu  

- indywidualn

e 
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nazwa kryterium definicja kryterium 
oceniając

y 
ocena waga rodzaj 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020. 

Plan wykorzystania 

/ utrzymania 

efektów projektu  

W ramach kryterium ocenie podlega, czy: 

1. Wnioskodawca przedstawił plan wykorzystania / utrzymania 

efektów projektu po zakończeniu jego realizacji i po okresie 

trwałości (jeśli dotyczy), 

2. w przypadku nieprzedstawienia powyższego planu, 

Wnioskodawca przedstawił wyjaśnienie uzasadniające brak 

możliwości i/lub zasadności utrzymania efektów projektu po 

zakończeniu jego realizacji i po okresie trwałości (jeśli dotyczy). 

KOP  tak / nie 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia kryterium 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu  

- indywidualn

e 

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 danego 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, 

KOP  tak / nie  

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia kryterium 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

- indywidualn

e 
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nazwa kryterium definicja kryterium 
oceniając

y 
ocena waga rodzaj 

 adekwatność wartości wskaźników produktu i rezultatu do 

zaplanowanych w projekcie działań, 

 poprawność opisu sposobu pomiaru wskaźników produktu i 

rezultatu. 

negatywną oceną 

projektu 

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, 

 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. 

KOP  tak / nie  

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia kryterium 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

- indywidualn

e 
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nazwa kryterium definicja kryterium 
oceniając

y 
ocena waga rodzaj 

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  

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia kryterium 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu  

- indywidualn

e 

Zdolność do 

efektywnej 

realizacji projektu 

W ramach kryterium ocenie podlega: 

1. potencjał Wnioskodawcy / partnerów, w tym: 

 potencjał kadrowy Wnioskodawcy / partnerów oraz opis 

sposobu jego wykorzystania w ramach projektu (kluczowe 

osoby, które zostaną zaangażowane do realizacji projektu 

oraz ich planowana funkcja w projekcie),  

 potencjał finansowy i techniczny Wnioskodawcy / partnerów 

(zaplecze, pomieszczenia, sprzęt itp.) oraz opis sposobu jego 

wykorzystania w ramach projektu 

2. doświadczenie Wnioskodawcy / partnerów, w tym: 

KOP  tak / nie  

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia kryterium 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

- indywidualn

e 
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nazwa kryterium definicja kryterium 
oceniając

y 
ocena waga rodzaj 

 doświadczenie Wnioskodawcy / partnerów w obszarze 

tematycznym odpowiadającym danemu projektowi, 

 doświadczenie Wnioskodawcy / partnerów w realizacji 

działań na rzecz grupy docelowej, do której skierowany jest 

dany projekt,  

 doświadczenie Wnioskodawcy / partnerów w realizacji 

działań na terytorium, na którym będzie realizowany dany 

projekt. 

negatywną oceną 

projektu 

Ryzyko 

nieosiągnięcia 

założeń projektu  

W ramach kryterium ocenie podlega kompletność i trafność opisu 

ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu, w tym: 

 analizy sytuacji, których wystąpienie utrudni lub uniemożliwi 

osiągnięcie wartości docelowej wskaźników produktu / 

rezultatu, 

 oceny prawdopodobieństwa wystąpienia powyższych 

sytuacji, 

 opisu możliwych sposobów przeciwdziałania ryzyku lub 

minimalizowania negatywnych efektów w przypadku jego 

wystąpienia. 

KOP  tak / nie  

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia kryterium 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

- indywidualn

e 

Sposób 

zarządzania 

projektem oraz 

zadania zlecone i 

W ramach kryterium ocenie podlega: 

1. sposób zarządzania projektem, w tym: 

 poprawność, kompletność i spójność opisu sposobu 

zarządzania projektem, tj.  

KOP  tak / nie  

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

- indywidualn

e 
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nazwa kryterium definicja kryterium 
oceniając

y 
ocena waga rodzaj 

rola partnerów 

(jeśli dotyczy) 

 podział obowiązków i zakres zadań na poszczególnych 

stanowiskach,  

 wymiar zaangażowania personelu,  

 sposób podejmowania decyzji 

2. rola partnerów lub innych podmiotów zaangażowanych w 

realizację projektu, w tym: 

 poprawność opisu oraz uzasadnienie roli partnerów lub 

innych podmiotów zaangażowanych w realizację projektu, 

z uwzględnieniem zadań zleconych. 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia kryterium 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

Wpływ na polityki 

horyzontalne  

W ramach kryterium ocenie podlega zgodność projektu z zasadami 

horyzontalnymi, w tym wpływ na realizację: 

 zasady równości szans kobiet i mężczyzn na podstawie 

standardu minimum określonego w wytycznych 

horyzontalnych Ministra Infrastruktury i Rozwoju, 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,  

 zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, 

 zasady zrównoważonego rozwoju. 

Kryterium zostanie uznane za spełnione w przypadku, gdy w 

zakresie zasady równości szans kobiet i mężczyzn standard 

minimum jest spełniony, a w przypadku dwóch pozostałych zasad 

KOP  tak/nie 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia kryterium 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu  

 

- indywidualn

e 
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nazwa kryterium definicja kryterium 
oceniając

y 
ocena waga rodzaj 

projekt charakteryzuje się neutralnym lub pozytywnym wpływem 

na ich realizację. 

Stwierdzenie negatywnego wpływu projektu na realizację 

którejkolwiek z zasad skutkuje niespełnieniem kryterium. 

Kwalifikowalność i 

efektywność 

wydatków 

W ramach kryterium ocenie podlega: 

 kwalifikowalność, w tym niezbędność i racjonalność 

wydatków zgodnie z Podręcznikiem kwalifikowania 

wydatków objętych dofinansowaniem w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020 i wytycznymi 

horyzontalnymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju (jeśli 

dotyczy), 

 efektywność zaplanowanych wydatków w kontekście celu 

głównego oraz zadań podejmowanych w projekcie, 

 prawidłowość sporządzenia tabel finansowych. 

KOP  tak / nie  

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia kryterium 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu  

- indywidualn

e 
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nazwa kryterium definicja kryterium 
oceniając

y 
ocena waga rodzaj 

Komplementarnoś

ć projektu  

W ramach kryterium projekt weryfikowany jest pod kątem 

komplementarności z właściwymi przedsięwzięciami w ramach osi 

priorytetowej 2 oraz osi priorytetowej 10 RPO WM.  

W ramach kryterium ocenie podlega: 

1. czy Wnioskodawca wykazał komplementarność z projektami 

dotyczącymi realizacji małopolskiej chmury edukacyjnej, 

poprzez określenie relacji dotyczących ram czasowych w 

zakresie realizacji wszystkich komponentów przedsięwzięcia 

dotyczącego małopolskiej chmury edukacyjnej, a także opis 

mechanizmów zapewniających wzajemne powiązanie 

pomiędzy projektami, 

2. czy Wnioskodawca określił założenia dotyczące realizacji 

projektów w trybie konkursowym w ramach osi priorytetowej 

10 lub określił ramy czasowe i wskazał podmioty 

odpowiedzialne za opracowanie przedmiotowych założeń, 

3. czy Wnioskodawca określił mechanizmy zapewniające unikanie 

powielanie zakresu interwencji w ramach komplementarnych 

przedsięwzięć, w tym zapewniające, że wydatki ponoszone w 

ramach cross-financingu oraz zakupy w ramach środków 

trwałych w osi priorytetowej 10 co do zasady nie są wydatkami 

tego samego typu, co wydatki w ramach projektu 

realizowanego w osi priorytetowej 2. 

KOP tak / nie 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia kryterium 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

- indywidulan

e 

 

  



329 

 

typ projektu B. małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa 

nr i nazwa osi priorytetowej 10 OŚ PRIORYTETOWA WIEDZA I KOMPETENCJE 

nr i nazwa działania Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego (PRIORYTET INWESTYCYJNY 10i) 

nr i nazwa poddziałania  Poddziałanie 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna 

typ projektu B. małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa 

 

nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

ocena formalna 

Kwota dofinansowania Ocenie w ramach kryterium podlega czy kwota 
dofinansowania projektu wyrażona w PLN nie 
przekracza równowartości 100 tys. EUR (zgodnie z 
miesięcznym kursem wymiany stosowanym przez 
KE, aktualnym na dzień ogłoszenia konkursu). 

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 
 

- indywidulane 

Kwalifikowalność 
wnioskodawcy i partnerów 
(jeśli dotyczy) 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy: 
1. Wnioskodawca i partnerzy (jeśli dotyczy) 

znajdują się w katalogu typów 
Beneficjentów w SzOOP w wersji 
aktualnej na dzień zatwierdzenia 
kryterium przez Komitet Monitorujący 

KOP tak / nie  
 
w celu potwierdzenia 
spełnienia kryterium 
dopuszczalne 
wezwanie 
Wnioskodawcy do 

- indywidulane 
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nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

RPO WM na lata 2014 – 2020 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 ust. 4 ustawy z dn. 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (j.t. 
Dz.U. z  2021 r., poz. 305 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  2020 r., 
poz. 358),   

3. Wnioskodawca i partnerzy (o ile budżet 
projektu uwzględnia wydatki partnera) 
posiadają łącznie roczny obrót równy lub 
wyższy od rocznych wydatków w 
projekcie. W przypadku, gdy projekt trwa 
dłużej niż jeden rok kalendarzowy (12 
miesięcy) należy wartość obrotu odnieść 
do roku realizacji projektu, w którym 
wartość planowanych wydatków jest 
najwyższa, 

przedstawienia 
wyjaśnień, jak 
również do  
uzupełnienia lub 
poprawy projektu 
 
niespełnienie 
kryterium skutkuje 
negatywną oceną 
projektu 
 



331 

 

nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

4. Wyboru partnera dokonano 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 (j.t. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 818) lub na podstawie 
innych właściwych przepisów 
obowiązujących  w dacie dokonywania 
wyboru partnera (jeśli dotyczy). 

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

Rzetelność wnioskodawcy W okresie trzech lat poprzedzających datę 
złożenia wniosku o dofinansowanie projektu 
instytucja udzielająca wsparcia nie rozwiązała z 
własnej inicjatywy z  wnioskodawcą i/lub 
partnerem (jeśli dotyczy) umowy o 
dofinansowanie projektu realizowanego ze 
środków unijnych z przyczyn leżących po jego 
stronie. 
Weryfikacja w ramach kryterium odbywa się w 
oparciu o oświadczenie złożone przez 
wnioskodawcę i partnerów (jeśli dotyczy).  
Każdy podmiot zobowiązany jest do złożenia 
osobnego oświadczenia. 

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 

- indywidulane 

Kwalifikowalność projektu Ocenie w ramach kryterium podlega, czy: 
1. projekt wpisuje się w typy projektów 

wskazane dla danego działania / 
poddziałania, zgodnie z SzOOP w wersji 
aktualnej na dzień zatwierdzenia 

KOP  tak / nie  
 
w celu potwierdzenia 
spełnienia kryterium 
dopuszczalne 

- indywidulane 
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nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

kryterium przez Komitet Monitorujący 
RPO WM na lata 2014 – 2020 i 
regulaminem konkursu. 

2. Wnioskodawca w okresie realizacji 
projektu prowadzi biuro projektu (lub 
posiada siedzibę, filię, delegaturę oddział, 
czy inną formę działalności) 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 

wezwanie 
Wnioskodawcy do 
przedstawienia 
wyjaśnień, jak 
również do  
uzupełnienia lub 
poprawy projektu 
 
niespełnienie 
kryterium skutkuje 
negatywną oceną 
projektu 
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nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

następstwie przeniesienia działalności 
produkcyjnej poza obszar objęty 
programem, 

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

5. zaplanowano realizację projektu w okresie 
wskazanym w regulaminie konkursu, 
przyjmując jako początek biegu tego 
okresu dzień zawarcia umowy o 
dofinansowanie, 

6. grupa docelowa jest zgodna z zapisami 
SzOOP w wersji aktualnej na dzień 
zatwierdzenia kryterium przez Komitet 
Monitorujący RPO WM na lata 2014 – 
2020 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 w wersji aktualnej na 
dzień ogłoszenia konkursu oraz 
regulaminem konkursu. 

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

ocena merytoryczna 

Specyficzne warunki wstępne  W ramach kryterium ocenie podlega: 
3. czy projekt jest zgodny ze specyficznymi 

warunkami dotyczącymi danego działania/ 
poddziałania/ typu projektu, określonymi 
w pkt 5 SzOOP w wersji aktualnej na dzień 
zatwierdzenia kryterium przez Komitet 

KOP tak / nie 
 
w celu potwierdzenia  
spełnienia kryterium 
dopuszczalne 
wezwanie 

- indywidualne 
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nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

Monitorujący RPO WM na lata 2014 – 
2020,  

4. poprawność merytoryczna wypełnienia 
wniosku o dofinansowanie pod kątem 
zgodności z warunkami określonymi w 
regulaminie konkursu na podstawie, w 
szczególności  wytycznych ministra 
właściwego ds. rozwoju regionalnego tj. 
Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze 
edukacji na lata 2014-2020 w wersji 
aktualnej na dzień ogłoszenia konkursu 
oraz z uwzględnieniem zawieszenia 
stosowania wytycznych w całości lub 
części zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 
3 kwietnia o szczególnych rozwiązaniach 
wspierających realizację programów 
operacyjnych w związku z wystąpieniem 
COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 
694). 

 
W przypadku zmiany ww. Wytycznych na etapie 
realizacji projektu, warunki o których mowa 
powyżej będą także spełnione, jeżeli Beneficjent  
stosować będzie do projektu, w całości zmienione 
Wytyczne.  
 

5. czy Wnioskodawca zagwarantował, iż 
dysponuje odpowiednim potencjałem 
technicznym i infrastrukturalnym w 
zakresie narzędzi TIK oraz dostępu do 
łącza internetowego na poziomie 

Wnioskodawcy do 
przedstawienia 
wyjaśnień, jak 
również do  
uzupełnienia lub 
poprawy projektu  
 
niespełnienie 
kryterium skutkuje 
negatywną oceną 
projektu 
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przepustowości umożliwiającym 
efektywną realizację projektu i wykazuje 
zdolność do realizacji projektu lub 
Wnioskodawca przedstawił plan 
osiągnięcia tej zdolności w związku z 
realizacją projektu,  

6. czy Wnioskodawca wykazał, że zakupy 
ponoszone w ramach projektu co do 
zasady nie są wydatkami tego samego 
typu, co wydatki w ramach projektu 
komplementarnego realizowanego ze 
środków EFRR w osi priorytetowej 2 RPO 
WM 2014-2020, w ramach Poddziałania 
2.1.3 E-usługi w edukacji lub projektu 
pilotażowego realizowanego w ramach 
MRPO 2007-2013, oraz projektów 
realizowanych przez wnioskodawcę w 
ramach wcześniejszych naborów 
wniosków w Poddziałaniu 10.1.4, 

7. czy projekt zakłada współpracę z 
beneficjentem koordynacyjnego projektu 
pozakonkursowego tj. samorządem 
województwa - departamentem 
właściwym ds. edukacji Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego zgodnie z zasadami 
wskazanymi w regulaminie konkursu. 

Adekwatność celu głównego 
projektu i poprawność 
przyjętych wskaźników 

Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów: 
1. adekwatność celu głównego projektu:  

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 adekwatność celu głównego projektu do 
osiągnięcia celu szczegółowego / celów 
szczegółowych danego działania / 

KOP tak/nie 
w celu potwierdzenia  
spełnienia kryterium 
dopuszczalne 
wezwanie 
Wnioskodawcy do 

- indywidualne 
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poddziałania zgodnie z SzOOP w wersji 
aktualnej na dzień zatwierdzenia kryterium 
przez Komitet Monitorujący RPO WM na lata 
2014 – 2020, 

 adekwatność celu głównego projektu do 
zdiagnozowanych problemów grupy 
docelowej w ramach projektu 
2. poprawność przyjętych wskaźników:  

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 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. 

przedstawienia 
wyjaśnień, jak 
również do  
uzupełnienia lub 
poprawy projektu  
 
niespełnienie 
kryterium skutkuje 
negatywną oceną 
projektu 

Adekwatność doboru grupy 
docelowej 

Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów: 
1. adekwatność doboru grupy docelowej:  

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 adekwatność doboru grupy docelowej 
w kontekście celu głównego projektu, 

 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 ramach subkryterium ocenie podlega: 

 poprawność opisu sposobu rekrutacji 
uczestników projektu, w tym opis 
zapewnienia dostępności rekrutacji dla 
osób z niepełnosprawnościami, 

KOP tak/nie 
dopuszczalne 
wezwanie  
w celu potwierdzenia  
spełnienia kryterium 
dopuszczalne 
wezwanie 
Wnioskodawcy do 
przedstawienia 
wyjaśnień, jak 
również do  
uzupełnienia lub 
poprawy projektu  
 
niespełnienie 
kryterium skutkuje 

- indywidualne 
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 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. 

 

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 / pomocy de minimis 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 
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Zakres i limit finansowania 
krzyżowego (cross-financing) 
oraz zakupu środków trwałych 

W ramach kryterium ocenie podlega zgodność z 
limitami oraz zasadami, w tym zasadami 
dotyczącymi zwiększenia limitu 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 w wersji aktualnej na dzień ogłoszenia 
konkursu, SzOOP w wersji aktualnej na dzień 
zatwierdzenia kryterium przez Komitet 
Monitorujący RPO WM na lata 2014 – 2020 i 
regulaminie konkursu w zakresie: 

1. finansowania krzyżowego (cross-
financingu) wraz z uzasadnieniem 
stosowania, 

2. zakupionych środków trwałych wraz z 
uzasadnieniem stosowania. 

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 i 
sporządzenia tabel 
finansowych 

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 w wersji 
aktualnej na dzień ogłoszenia konkursu, SzOOP w 
wersji aktualnej na dzień zatwierdzenia kryterium 
przez Komitet Monitorujący RPO WM na lata 2014 
– 2020, i regulaminie konkursu, w tym w 
szczególności w zakresie: 

o) poprawności określenia źródeł 
finansowania projektu, w tym 
maksymalnego procentu poziomu 

KOP  tak / nie 
 
w celu potwierdzenia  
spełnienia kryterium 
dopuszczalne 
wezwanie 
Wnioskodawcy do 
przedstawienia 
wyjaśnień, jak 
również do  
uzupełnienia lub 
poprawy projektu  
 
niespełnienie 
kryterium skutkuje 

- indywidualne 
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wsparcia UE wydatków 
kwalifikowanych oraz poziomu 
wkładu własnego, 

p) wartości całkowitej projektu (o ile 
dotyczy), 

q) kosztów pośrednich, 
r) prawidłowości stosowania 

uproszczonych metod rozliczania 
wydatków (o ile dotyczy), 

s) wydatków ponoszonych poza 
obszarem UE (o ile dotyczy) 

t) katalogu wydatków 
niekwalifikowalnych, 

u) prawidłowości sporządzenia tabel 
finansowych. 

negatywną oceną 
projektu  

Sposób zarządzania projektem 
oraz zadania zlecone i rola 
partnerów (jeśli dotyczy) 

Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów: 
1. sposób zarządzania projektem:  
w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 poprawność, kompletność i spójność 
opisu sposobu zarządzania projektem, w 
tym:  

 podział obowiązków i zakres 
zadań na poszczególnych 
stanowiskach,  

 wymiar zaangażowania personelu,  

 sposób podejmowania decyzji. 
2. rola partnerów lub innych podmiotów 

zaangażowanych w realizację projektu (jeśli 
dotyczy):  

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 poprawność opisu oraz uzasadnienie roli 
partnerów lub innych podmiotów 

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 



340 

 

nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

zaangażowanych w realizację projektu, z 
uwzględnieniem zadań zleconych. 

Ryzyko nieosiągnięcia założeń 
projektu 

Ocenie w ramach kryterium podlega kompletność 
i trafność opisu ryzyka nieosiągnięcia założeń 
projektu, w tym: 

 analizy sytuacji, których wystąpienie 
utrudni lub uniemożliwi osiągnięcie 
wartości docelowej wskaźników produktu 
/ rezultatu, 

 oceny prawdopodobieństwa wystąpienia 
powyższych sytuacji 

 opisu możliwych sposobów 
przeciwdziałania ryzyku lub 
minimalizowania negatywnych efektów w 
przypadku jego wystąpienia. 

 

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 
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Wpływ na polityki 
horyzontalne: 
1. zasada równości szans i 

niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami  

2. zasada zrównoważonego 
rozwoju  

Ocenie w ramach kryterium podlega zgodność 
projektu z następującymi zasadami 
horyzontalnymi, w tym wpływ na realizację: 
1. zasady równości szans i niedyskryminacji, 
w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami, 
2. zasady zrównoważonego rozwoju. 
Kryterium zostanie uznane za spełnione w 
przypadku gdy projekt realizuje zasadę równości 
szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla 
osób z niepełnosprawnościami zgodnie z 
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 w wersji 
aktualnej na dzień ogłoszenia konkursu oraz 
charakteryzuje się neutralnym lub pozytywnym 
wpływem na realizację zasady zrównoważonego 
rozwoju. 
Stwierdzenie negatywnego wpływu projektu na 
powyższe zasady horyzontalne 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 

Wpływ na politykę 
horyzontalną:  
zasada równości szans kobiet i 
mężczyzn 

Ocenie w ramach kryterium podlega zgodność 
projektu z zasadą horyzontalną, w tym wpływ na 
realizację 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 

KOP  0-10 pkt 
 
w celu potwierdzenia  
adekwatnej liczby 
punktów dla danego 
projektu 
dopuszczalne 
wezwanie 
Wnioskodawcy do 
przedstawienia 

1 indywidualne 
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ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 w 
wersji aktualnej na dzień ogłoszenia konkursu. 
Ocena w ramach kryterium odbywa się w 
następujący sposób: 

 projekt nie uzyskał w ramach oceny standardu 
minimum wymaganej minimalnej ilości 
punktów (0-2 pkt standardu minimum) – 0 pkt  

 projekt uzyskał w ramach oceny standardu 
minimum wymaganą minimalną ilość punktów 
(3 pkt standardu minimum) lub został 
zakwalifikowany do wyjątków – 6 pkt  

 projekt uzyskał w ramach oceny standardu 
minimum większą niż wymagana ilość 
punktów (4-5 pkt standardu minimum) –  8 
pkt 

 projekt uzyskał w ramach oceny standardu 
minimum maksymalną ilość punktów (6 pkt 
standardu minimum) –  10 pkt 

 
Punkty nie podlegają sumowaniu.  
W ramach oceny wymagane jest uzyskanie 
minimum 6 pkt. Nieuzyskanie minimalnej liczby 
punktów oznacza niespełnienie kryterium.  

wyjaśnień, a także do 
uzupełnienia lub 
poprawy projektu  
niespełnienie 
kryterium skutkuje 
negatywną oceną 
projektu 

Kwalifikowalność wydatków Ocenie podlega  kwalifikowalność, wydatków 
zgodnie z 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 w wersji 
aktualnej na dzień ogłoszenia konkursu, 
wytycznymi ministra ds. rozwoju regionalnego 
(jeśli dotyczy) oraz regulaminem konkursu.  

KOP 0- 8 pkt 
w celu potwierdzenia  
adekwatnej liczby 
punktów dla danego 
projektu 
dopuszczalne 
wezwanie 
Wnioskodawcy do 
przedstawienia 
wyjaśnień, a także do 

2 indywidualne 
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Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów: 
1. niezbędność wydatków w kontekście celu 

głównego oraz zadań podejmowanych w 
projekcie: 0-3 pkt 

2. efektywność i racjonalność zaplanowanych 
wydatków: 0-5 pkt 

Punkty podlegają sumowaniu. 
W ramach oceny wymagane jest uzyskanie 
minimum 5 pkt. Nieuzyskanie minimalnej liczby 
punktów oznacza niespełnienie kryterium. 

uzupełnienia lub 
poprawy projektu  
niespełnienie 
kryterium skutkuje 
negatywną oceną 
projektu 

Adekwatność opisu i doboru 
zadań 

Ocenie w ramach kryterium podlega: 

 adekwatność doboru poszczególnych 
zadań w kontekście osiągnięcia celu 
głównego projektu, zdiagnozowanych 
problemów i potrzeb grupy docelowej 
oraz poprawność opisu zakresu 
merytorycznego zadań (z uwzględnieniem 
rodzaju i charakteru wsparcia, liczby 
uczestników zadań) wraz ze wskazaniem 
podmiotu realizującego działania w 
ramach zadania, 

 spójność i logiczność zadań w kontekście 
celu głównego projektu, zdiagnozowanych 
problemów i potrzeb grupy docelowej, 

 racjonalność harmonogramu realizacji 
projektu, w tym wskazanie terminów 
rozpoczęcia i zakończenia działań, 
kolejność realizowanych zadań. 

W ramach oceny wymagane jest uzyskanie 
minimum 5 pkt. Nieuzyskanie minimalnej liczby 
punktów oznacza niespełnienie kryterium. 

KOP  0- 8 pkt 
 
w celu potwierdzenia 
adekwatnej liczby 
punktów dla danego 
projektu 
dopuszczalne 
wezwanie 
Wnioskodawcy do 
przedstawienia 
wyjaśnień, a także do 
uzupełnienia lub 
poprawy projektu  
niespełnienie 
kryterium skutkuje 
negatywną oceną 
projektu  

3 indywidualne 

Zdolność do efektywnej 
realizacji projektu 

Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów: KOP  0-10 pkt 
 

1 indywidualne 



344 

 

nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

1. potencjał Wnioskodawcy / partnerów: 0-6 
pkt 

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 potencjał kadrowy Wnioskodawcy / 
partnerów oraz opis sposobu jego 
wykorzystania w ramach projektu 
(kluczowe osoby, które zostaną 
zaangażowane do realizacji projektu oraz 
ich planowana funkcja w projekcie),  

 potencjał finansowy i techniczny 
Wnioskodawcy / partnerów (zaplecze, 
pomieszczenia, sprzęt itp.) oraz opis 
sposobu jego wykorzystania w ramach 
projektu 

2. doświadczenie Wnioskodawcy / 
partnerów: 0-4 pkt 

W ramach subkryterium ocenie podlega 
doświadczenie Wnioskodawcy / partnerów w 
obszarach: 

 edukacji  

 realizacji działań na rzecz uczniów szkół 
ponadpodstawowych lub 
ponadgimnazjalnych 

 realizacji działań z zakresu wsparcia EFS 
na terytorium, na którym będzie 
realizowany dany projekt. 

 
Punkty w ramach tego subkryterium będą 
przyznawane w następujący sposób: 
 

 Wnioskodawca nie posiada 
doświadczenia w żadnym ze 
wskazanych obszarów – 0 pkt. 

dopuszczalne 
wezwanie  
w celu potwierdzenia  
adekwatnej liczby 
punktów dla danego 
projektu 
dopuszczalne 
wezwanie 
Wnioskodawcy do 
przedstawienia 
wyjaśnień, a także do 
uzupełnienia lub 
poprawy projektu  
niespełnienie 
kryterium skutkuje 
negatywną oceną 
projektu 
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 Wnioskodawca posiada 
doświadczenie w jednym z trzech 
wskazanych obszarów– 1 pkt.  

 Wnioskodawca posiada 
doświadczenie w dwóch z trzech 
wskazanych obszarów– 2 pkt.  

 Wnioskodawca posiada 
doświadczenie w trzech 
wskazanych obszarach, niemniej 
jednak nie spełnia trzech 
przesłanek jednocześnie tj. nie 
realizował wsparcia z zakresu 
edukacji dla uczniów szkół 
ponadpodstawowych lub 
ponadgimnazjalnych na 
terytorium, na którym będzie 
realizowany dany projekt – 3 pkt 

 Wnioskodawca realizował projekt 
z obszaru edukacji dla uczniów 
szkół ponadpodstawowych lub 
ponadgimnazjalnych na 
terytorium, na którym będzie 
realizowany dany projekt – 4 pkt.   

Punkty w ramach tego subkryterium nie podlegają 
sumowaniu. 
Punkty otrzymane z poszczególnych subkryteriów 
podlegają sumowaniu.  
 
W ramach oceny wymagane jest uzyskanie 
minimum 6 pkt. Nieuzyskanie minimalnej liczby 
punktów oznacza niespełnienie kryterium. 
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Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych  

typ projektu A. regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych (tryb pozakonkursowy) 

nr i nazwa osi priorytetowej 10 OŚ PRIORYTETOWA WIEDZA I KOMPETENCJE 

nr i nazwa działania Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego (PRIORYTET INWESTYCYJNY 10i) 

nr i nazwa poddziałania  Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych 

typ projektu A. regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych 

tryb wyboru / ścieżka wyboru tryb pozakonkursowy 

 

nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

ocena formalna 

Kwalifikowalność 

wnioskodawcy  

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy: 

1. Wnioskodawca (jeśli dotyczy) 
znajdują się w katalogu typów 
Beneficjentów w SzOOP w wersji 
aktualnej na dzień zatwierdzenia 
kryterium przez Komitet 
Monitorujący RPO WM na lata 
2014-2020 dla danego 
działania/poddziałania/typu 
projektu, 

2. Wnioskodawca nie podlega 
wykluczeniu z ubiegania się 
o dofinansowanie, tj. w odniesieniu do 
Wnioskodawcy nie zachodzą 
przesłanki określone w:  

d) art. 207 ust. 4 ustawy z dn. 
27 sierpnia 2009 r. o finansach 

KOP  tak / nie  

w celu 

potwierdzenia 

spełnienia kryterium 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak 

również do 

uzupełnienia lub 

poprawy projektu 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

- indywidulane 
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publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 r., 
poz. 305, z późn. zm.),  

e) 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 2021 r., poz. 1745), 

f) 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 2020 r. poz. 358). 

3. Wnioskodawca posiada roczny obrót 
równy lub wyższy od rocznych 
wydatków w projekcie. W przypadku, 
gdy projekt trwa dłużej niż jeden rok 
kalendarzowy (12 miesięcy) należy 
wartość obrotu odnieść do roku 
realizacji projektu, w którym wartość 
planowanych wydatków jest 
najwyższa, 

Ocena pkt 2 i 3 odbywa się w oparciu 

o oświadczenia przedstawione przez 

Wnioskodawcę. 

negatywną oceną 

projektu 

 

Kwalifikowalność 

projektu 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy: 

7. projekt wpisuje się w typy projektów 
wskazane dla danego 
działania/poddziałania, zgodnie 
z SzOOP w wersji aktualnej na dzień 

KOP  tak / nie 

w celu 

potwierdzenia 

spełnienia kryterium 

- indywidulane 
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zatwierdzenia kryterium przez 
Komitet Monitorujący RPO WM na 
lata 2014-2020. 

8. Wnioskodawca w okresie realizacji 
projektu prowadzi biuro projektu (lub 
posiada siedzibę, filię, delegaturę 
oddział, czy inną formę działalności) 
na terenie województwa 
małopolskiego z możliwością 
udostępnienia pełnej dokumentacji 
wdrażanego projektu oraz zapewnia 
uczestnikom projektu możliwość 
osobistego kontaktu z kadrą projektu, 

9. projekt jest ujęty w wykazie projektów 
zidentyfikowanych w ramach trybu 
pozakonkursowego, stanowiącym 
załącznik do SzOOP w wersji 
aktualnej na dzień wystosowania 
wezwania do złożenia wniosku  

10. występuje zgodność z zasadniczymi 
elementami zidentyfikowanego 
projektu,  

Ocena odbywa się w oparciu o kartę 

projektu.  

11. 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:  

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak 

również do 

uzupełnienia lub 

poprawy projektu 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

 



349 

 

 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, 

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

13. grupa docelowa jest zgodna 
z zapisami SzOOP w wersji 
aktualnej na dzień zatwierdzenia 
kryterium przez Komitet 
Monitorujący RPO WM na lata 
2014-2020 oraz wytycznymi ministra 
właściwego ds. rozwoju 
regionalnego w zakresie 
kwalifikowalności wydatków 
w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, 
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Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020 w 
wersji aktualnej na dzień 
wystosowania wezwania do 
złożenia wniosku o dofinansowanie. 

Ocena pkt 2, 5 i 6 odbywa się w oparciu 

o oświadczenia przedstawione przez 

Wnioskodawcę. 

ocena merytoryczna 

Specyficzne 

warunki wstępne  

W ramach kryterium ocenie podlega: 

8. czy projekt jest zgodny ze 
specyficznymi warunkami 
dotyczącymi danego działania/ 
poddziałania/ typu projektu, 
określonymi w pkt 5 SzOOP 
w wersji aktualnej na dzień 
zatwierdzenia kryterium przez 
Komitet Monitorujący RPO WM na 
lata 2014-2020,  

9. poprawność merytoryczna 
wypełnienia wniosku 
o dofinansowanie pod kątem 
zgodności z warunkami 
określonymi w regulaminie 
przygotowania i oceny projektów 
składanych w trybie 
pozakonkursowym, na podstawie, 
w szczególności  wytycznych 
ministra właściwego ds. rozwoju 
regionalnego tj. Wytycznych w 

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 
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zakresie realizacji przedsięwzięć z 
udziałem Europejskiego 
Funduszu Społecznego w 
obszarze edukacji na lata 2014-
2020 w wersji aktualnej na dzień 
wystosowania wezwania do 
złożenia wniosku 
o dofinansowanie. 

W przypadku odstąpienia przez ministra 

właściwego ds. rozwoju od obowiązku 

stosowania ww. wytycznych projekt nie 

podlega ocenie pod kątem zgodności 

z ww. wytycznymi, a kryterium w tym 

zakresie uznaje się za spełnione. 

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: 

3. prawidłowość odpowiedzi na pytanie, 
czy projekt podlega zasadom 
pomocy publicznej w kontekście form 
wsparcia, wydatków i grup 
docelowych,  

4. możliwość udzielenia pomocy de 
minimis / pomocy publicznej mając na 
względzie reguły ogólne jej 
przyznawania oraz warunki jej 

KOP  tak / nie 

w celu 

potwierdzenia  

spełnienia kryterium 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak 

również do 

uzupełnienia lub 

poprawy projektu 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

- indywidualne 
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dopuszczalności w danym typie 
projektu. 

negatywną oceną 

projektu 

 

Zakres i limit 

finansowania 

krzyżowego  

(cross-financing) 

oraz środków 

trwałych 

W ramach kryterium ocenie podlega 

zgodność z limitami oraz zasadami, w 

tym zasadami dotyczącymi zwiększenia 

limitu 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 w wersji 

aktualnej na dzień wystosowania 

wezwania do złożenia wniosku 

o dofinansowanie i SzOOP w wersji 

aktualnej na dzień zatwierdzenia 

kryterium przez Komitet Monitorujący 

RPO WM na lata 2014-2020 i regulaminie 

przygotowania i oceny projektów 

składanych w trybie pozakonkursowym, 

w zakresie: 

3. finansowania krzyżowego (cross-
financingu) wraz z uzasadnieniem 
stosowania, 

4. zakupionych środków trwałych wraz 
z uzasadnieniem stosowania. 

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 
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Poprawność 

montażu 

finansowego 

projektu 

W ramach kryterium ocenie podlega 

zgodność z 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 w wersji 

aktualnej na dzień wystosowania 

wezwania do złożenia wniosku 

o dofinansowanie, SzOOP w wersji 

aktualnej na dzień zatwierdzenia 

kryterium przez Komitet Monitorujący 

RPO WM na lata 2014-2020 i regulaminie 

przygotowania i oceny projektów 

składanych w trybie pozakonkursowym, 

w tym w szczególności w zakresie: 

v) poprawności określenia źródeł 
finansowania projektu, w tym 
maksymalnego procentu 
poziomu wsparcia UE 
wydatków kwalifikowanych oraz 
poziomu wkładu własnego, 

w) wartości całkowitej projektu (o 
ile dotyczy), 

x) kosztów pośrednich, 

y) prawidłowości stosowania 
uproszczonych metod 
rozliczania wydatków (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 
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z) wydatków ponoszonych poza 
obszarem UE (o ile dotyczy). 

aa) katalogu wydatków 
niekwalifikowalnych, 

bb) prawidłowości sporządzenia 
tabel finansowych  

 

Adekwatność celu 

głównego projektu 

i poprawność 

przyjętych 

wskaźników 

Ocena prowadzona jest w ramach 

subkryteriów: 

1. adekwatność celu głównego 
projektu:  

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

a. adekwatność celu głównego 
projektu do osiągnięcia celu 
szczegółowego / celów 
szczegółowych danego 
działania / poddziałania 
zgodnie z SzOOP w wersji 
aktualnej na dzień 
zatwierdzenia kryterium przez 
Komitet Monitorujący RPO 
WM na lata 2014 – 2020, 

b. adekwatność celu głównego 
projektu do zdiagnozowanych 
problemów grupy docelowej 
w ramach projektu 

2. poprawność przyjętych wskaźników:  

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 poprawność doboru 
wskaźników realizacji celu 
głównego, 

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

 poprawność opisu sposobu 
pomiaru wskaźników produktu 
i rezultatu. 

Adekwatność 

doboru grupy 

docelowej 

Ocena prowadzona jest w ramach 

subkryteriów: 

3. adekwatność doboru grupy 
docelowej:  

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 adekwatność doboru grupy 
docelowej w kontekście celu 
głównego projektu, 

 poprawność, kompletność i 
spójność charakterystyki istotnych 
cech oraz opisu sytuacji 
problemowej grupy docelowej 
projektu (w kontekście potrzeb, 
oczekiwań i barier uczestników 
projektu) 

4. opis sposobu rekrutacji: 

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 poprawność opisu sposobu 
rekrutacji uczestników projektu, w 
tym opis zapewnienia dostępności 
rekrutacji dla osób z 
niepełnosprawnościami, 

 adekwatność przedstawionego 
planu rekrutacji do uczestników i 

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 
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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. 

Adekwatność 

opisu  

i doboru zadań 

W ramach kryterium ocenie podlega: 

 adekwatność doboru 
poszczególnych zadań w 
kontekście osiągnięcia celu 
głównego projektu, 
zdiagnozowanych problemów 
i potrzeb grupy docelowej oraz 
poprawność opisu zakresu 
merytorycznego zadań 
(z uwzględnieniem rodzaju 
i charakteru wsparcia, liczby 
uczestników zadań) wraz ze 
wskazaniem podmiotu 
realizującego działania w ramach 
zadania 

 spójność i logiczność zadań 
w kontekście celu głównego 
projektu, zdiagnozowanych 
problemów i potrzeb grupy 
docelowej, 

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 
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 racjonalność harmonogramu 
realizacji projektu, w tym wskazanie 
terminów rozpoczęcia i 
zakończenia działań, kolejność 
realizowanych zadań. 

Zdolność do 

efektywnej 

realizacji projektu 

Ocena prowadzona jest w ramach 

subkryteriów: 

3. potencjał Wnioskodawcy: 

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 potencjał kadrowy Wnioskodawcy 
oraz opis sposobu jego 
wykorzystania w ramach projektu 
(kluczowe osoby, które zostaną 
zaangażowane do realizacji 
projektu oraz ich planowana funkcja 
w projekcie),  

 potencjał finansowy i techniczny 
Wnioskodawcy (zaplecze, 
pomieszczenia, sprzęt itp.) oraz 
opis sposobu jego wykorzystania 
w ramach projektu 

4. doświadczenie Wnioskodawcy  

W ramach subkryterium ocenie podlega 

doświadczenie Wnioskodawcy 

w obszarach: 

 edukacji  

 realizacji działań na rzecz 
uczniów szkół podstawowych, 
ponadpodstawowych 
lub ponadgimnazjalnych 

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 
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 realizacji działań z zakresu 
wsparcia EFS na terytorium, na 
którym będzie realizowany dany 
projekt. 

 

Ryzyko 

nieosiągnięcia 

założeń projektu  

Ocenie w ramach kryterium podlega 

kompletność i trafność opisu ryzyka 

nieosiągnięcia założeń projektu, w tym: 

 analizy sytuacji, których 
wystąpienie utrudni lub uniemożliwi 
osiągnięcie wartości docelowej 
wskaźników produktu / rezultatu, 

 oceny prawdopodobieństwa 
wystąpienia powyższych sytuacji, 

 opisu możliwych sposobów 
przeciwdziałania ryzyku lub 
minimalizowania negatywnych 
efektów w przypadku jego 
wystąpienia. 

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 

Sposób 

zarządzania 

projektem oraz 

zadania zlecone  

Ocena prowadzona jest w ramach 

subkryteriów: 

1. sposób zarządzania projektem: 

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 poprawność, kompletność i 
spójność opisu sposobu 
zarządzania projektem, w tym:  

KOP  tak / nie 

w celu 

potwierdzenia 

spełnienia kryterium 

dopuszczalne 

wezwanie 

- indywidualne 
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 podział obowiązków i zakres 
zadań na poszczególnych 
stanowiskach,  

 wymiar zaangażowania 
personelu,  

 sposób podejmowania decyzji 

2. rola innych podmiotów 
zaangażowanych w realizację 
projektu: 

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 poprawność opisu oraz 
uzasadnienie roli innych 
podmiotów zaangażowanych w 
realizację projektu, z 
uwzględnieniem zadań zleconych. 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak 

również do  

uzupełnienia lub 

poprawy projektu 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

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 w wersji 

KOP  tak / nie 

w celu 

potwierdzenia 

spełnienia kryterium 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak 

również do  

uzupełnienia lub 

poprawy projektu 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

- indywidualne 
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aktualnej na dzień wystosowania 
wezwania do złożenia wniosku o 
dofinansowanie,  

2. zasady równości szans 
i niedyskryminacji, w tym dostępności 
dla osób z niepełnosprawnościami 
zgodnie z 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 w wersji 
aktualnej na dzień wystosowania 
wezwania do złożenia wniosku 
o dofinansowanie, 

3. zasady zrównoważonego rozwoju. 

Kryterium zostanie uznane za 

spełnione w przypadku gdy w zakresie 

zasady równości szans kobiet i 

mężczyzn standard minimum jest 

spełniony (tj. w ramach standardu 

minimum projekt uzyskał 

przynajmniej 3 pkt.), 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. 

negatywną oceną 

projektu  
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Stwierdzenie negatywnego wpływu 

projektu na realizację którejkolwiek 

z zasad skutkuje niespełnieniem 

kryterium 

Kwalifikowalność 

wydatków 

Ocenie podlega  kwalifikowalność, 

wydatków zgodnie z 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 w wersji 

aktualnej na dzień wystosowania 

wezwania do złożenia wniosku 

o dofinansowanie, wytycznymi ministra 

ds. rozwoju regionalnego (jeśli dotyczy) 

oraz regulaminem naboru.  

Ocena prowadzona jest w ramach 

subkryteriów: 

1. niezbędność wydatków 

w kontekście celu głównego oraz zadań 

podejmowanych w projekcie, 

2. efektywność i racjonalność 

zaplanowanych wydatków. 

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 
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typ projektu B. koordynacja w regionie realizacji działań związanych ze wsparciem uczniów zdolnych – projekt pozakonkursowy 

nr i nazwa osi priorytetowej 10 OŚ PRIORYTETOWA WIEDZA I KOMPETENCJE 

nr i nazwa działania Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego (PRIORYTET INWESTYCYJNY 10i) 

nr i nazwa poddziałania  Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych 

typ projektu B. koordynacja w regionie realizacji działań związanych ze wsparciem uczniów zdolnych – projekt 
pozakonkursowy 

tryb wyboru / ścieżka wyboru tryb pozakonkursowy 

 

nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

ocena formalna 

Kwalifikowalność 

wnioskodawcy i 

partnerów (jeśli 

dotyczy) 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy: 

1. Wnioskodawca i partnerzy (jeśli dotyczy) znajdują się w 

katalogu typów Beneficjentów w SzOOP dla danego 

poddziałania, 

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 ust. 4 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 885, 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), 

KOP  tak / nie  

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

 

- indywidulane 
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nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

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 2015 r. 

poz.1212).   

3. Wnioskodawca i partnerzy (o ile budżet projektu 

uwzględnia wydatki partnera) posiadają roczny obrót 

równy lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie. W 

przypadku, gdy projekt trwa dłużej niż jeden rok 

kalendarzowy (12 miesięcy) należy wartość obrotu 

odnieść do roku realizacji projektu, w którym wartość 

planowanych wydatków jest najwyższa, 

4. Wyboru partnera dokonano zgodnie z art. 33 ust. 2 i 3 

ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych 

w perspektywie finansowej 2014-2020 (jeśli dotyczy). 

Ocena pkt 2 i 4 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 poddziałania, zgodnie z SzOOP, 

2. Wnioskodawca w okresie realizacji projektu prowadzi 

biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę 

oddział, czy inną formę działalności) na terenie 

województwa małopolskiego z możliwością 

udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego 

projektu oraz zapewnia uczestnikom projektu możliwość 

osobistego kontaktu z kadrą projektu, 

KOP  tak / nie  

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

- indywidulane 
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nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

3. projekt jest ujęty w wykazie projektów 

zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, 

stanowiącym załącznik do SzOOP, 

4. występuje zgodność z zasadniczymi elementami 

zidentyfikowanego projektu,  

Ocena odbywa się w oparciu o kartę projektu. 

5. 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, 

6. projekt (lub jego część) nie otrzymał dofinansowania z 

innych środków,  

7. grupa docelowa jest zgodna z zapisami SzOOP oraz 

Podręcznikiem kwalifikowania wydatków objętych 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 
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nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 

2014-2020. 

Ocena pkt 5 i 6 odbywa się w oparciu o oświadczenia 

przedstawione przez Wnioskodawcę.   

Poprawność 

wypełnienia 

wniosku i 

załączników 

W ramach kryterium ocenie podlega: 

1. czy wypełniono wszystkie wymagane pola wniosku, 

2. czy zostały przedstawione wszystkie wymagane 

załączniki (jeśli dotyczy), 

3. czy załączniki zostały przygotowane zgodnie z instrukcją 

(jeśli dotyczy). 

KOP  tak / nie  

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

- indywidulane 

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 SzOOP,  

2. poprawność merytoryczna wypełnienia wniosku o 

dofinansowanie pod kątem zgodności z warunkami 

określonymi w dokumentacji naboru projektu 

KOP tak / nie 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

- indywidualne 
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nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

pozakonkursowego na podstawie, w szczególności  

wytycznych horyzontalnych Ministra Infrastruktury i 

Rozwoju tj. Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

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 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

- indywidualne 

Zakres i limit 

finansowania 

krzyżowego  

(cross-financing) 

oraz środków 

trwałych 

W ramach kryterium ocenie podlega zgodność z limitami oraz 

zasadami określonymi w Podręczniku kwalifikowania 

wydatków objętych dofinansowaniem w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020 i SzOOP w zakresie: 

KOP  tak / nie 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

- indywidualne 
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nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

1. finansowania krzyżowego (cross-financingu) wraz z 

uzasadnieniem stosowania, 

2. zakupionych środków trwałych wraz z uzasadnieniem 

stosowania. 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

Poprawność 

montażu 

finansowego 

projektu 

1. W ramach kryterium ocenie podlega zgodność z 

limitami oraz zasadami określonymi w Podręczniku 

kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i 

SzOOP, 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) kosztów pośrednich, 

d) zlecania usług merytorycznych w ramach projektu,  

e) wydatków ponoszonych poza obszarem UE (o ile 

dotyczy). 

2. W ramach kryterium ocenie podlega czy wydatki w 

projekcie o wartości wkładu publicznego 

nieprzekraczającej wyrażonej w PLN równowartości 

kwoty 100 000 EUR są rozliczane uproszczonymi 

KOP  tak / nie 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu  

- indywidualne 
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nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

metodami, zgodnie z Podręcznikiem kwalifikowania 

wydatków objętych dofinansowaniem w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020. 

Plan 

wykorzystania / 

utrzymania 

efektów projektu  

W ramach kryterium ocenie podlega, czy: 

1. Wnioskodawca przedstawił plan wykorzystania / 

utrzymania efektów projektu po zakończeniu jego 

realizacji i po okresie trwałości (jeśli dotyczy), 

2. w przypadku nieprzedstawienia powyższego planu, 

Wnioskodawca przedstawił wyjaśnienie uzasadniające 

brak możliwości i/lub zasadności utrzymania efektów 

projektu po zakończeniu jego realizacji i po okresie 

trwałości (jeśli dotyczy). 

KOP  tak / nie 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

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 

KOP  tak / nie 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

- indywidualne 
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nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

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. 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

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, 

 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 

KOP  tak / nie 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

- indywidualne 
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nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

źródłach danych dotyczących skali zainteresowania 

planowanym wsparciem. 

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 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu  

- indywidualne 

Zdolność do 

efektywnej 

realizacji projektu 

W ramach kryterium ocenie podlega: 

1. potencjał Wnioskodawcy / partnerów, w tym: 

 potencjał kadrowy Wnioskodawcy / partnerów oraz 

opis sposobu jego wykorzystania w ramach projektu 

(kluczowe osoby, które zostaną zaangażowane do 

realizacji projektu oraz ich planowana funkcja w 

projekcie),  

KOP  tak / nie 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

- indywidualne 
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nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

 potencjał finansowy i techniczny Wnioskodawcy / 

partnerów (zaplecze, pomieszczenia, sprzęt itp.) oraz 

opis sposobu jego wykorzystania w ramach projektu 

2. doświadczenie Wnioskodawcy / partnerów: 

 doświadczenie Wnioskodawcy / partnerów w obszarze 

tematycznym odpowiadającym danemu projektowi, 

 doświadczenie Wnioskodawcy / partnerów w realizacji 

działań na rzecz grupy docelowej, do której skierowany 

jest dany projekt,  

 doświadczenie Wnioskodawcy / partnerów w realizacji 

działań na terytorium, na którym będzie realizowany 

dany projekt. 

spełnienia 

kryterium 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

Ryzyko 

nieosiągnięcia 

założeń projektu  

Ocenie w ramach kryterium podlega kompletność i trafność 

opisu ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu, w tym: 

 analizy sytuacji, których wystąpienie utrudni lub 

uniemożliwi osiągnięcie wartości docelowej 

wskaźników produktu / rezultatu, 

 oceny prawdopodobieństwa wystąpienia powyższych 

sytuacji, 

 opisu możliwych sposobów przeciwdziałania ryzyku lub 

minimalizowania negatywnych efektów w przypadku 

jego wystąpienia. 

KOP  tak / nie 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

- indywidualne 
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nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

Sposób 

zarządzania 

projektem oraz 

zadania zlecone i 

rola partnerów  

(jeśli dotyczy) 

W ramach kryterium ocenie podlega: 

1. sposób zarządzania projektem, w tym: 

 poprawność, kompletność i spójność opisu sposobu 

zarządzania projektem, w tym:  

 podział obowiązków i zakres zadań na 

poszczególnych stanowiskach,  

 wymiar zaangażowania personelu,  

 sposób podejmowania decyzji 

2. rola partnerów lub innych podmiotów zaangażowanych 

w realizację projektu, w tym: 

 poprawność opisu oraz uzasadnienie roli partnerów 

lub innych podmiotów zaangażowanych w realizację 

projektu, z uwzględnieniem zadań zleconych. 

KOP  tak / nie 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

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 

horyzontalnych Ministra Infrastruktury i Rozwoju, 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. 

KOP  tak / nie 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu  

- indywidualne 
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nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

Kryterium zostanie uznane za spełnione w przypadku gdy w 

zakresie zasady równości szans kobiet i mężczyzn standard 

minimum jest spełniony, a w przypadku dwóch pozostałych 

zasad projekt charakteryzuje się neutralnym lub 

pozytywnym wpływem na ich realizację. 

Stwierdzenie negatywnego wpływu projektu na realizację 

którejkolwiek z zasad skutkuje niespełnieniem kryterium. 

 

Kwalifikowalność i 

efektywność 

wydatków 

W ramach kryterium ocenie podlega: 

1. kwalifikowalność, w tym niezbędność i racjonalność 

wydatków zgodnie z Podręcznikiem kwalifikowania 

wydatków objętych dofinansowaniem w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020, wytycznymi 

horyzontalnymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju (jeśli 

dotyczy), 

2. efektywność zaplanowanych wydatków w kontekście 

celu głównego oraz zadań podejmowanych w projekcie, 

3. prawidłowość sporządzenia tabel finansowych. 

KOP  tak / nie 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu  

- indywidualne 
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typ projektu C. rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów 

nr i nazwa osi priorytetowej 10 OŚ PRIORYTETOWA WIEDZA I KOMPETENCJE 

nr i nazwa działania Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego (PRIORYTET INWESTYCYJNY 10i) 

nr i nazwa poddziałania  Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych 

typ projektu C. rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów 

 

nazwa kryterium definicja kryterium 
oceniają

cy 
ocena waga rodzaj 

ocena formalna 

Kwalifikowalność 

wnioskodawcy i 

partnerów (jeśli 

dotyczy) 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy: 

1. Wnioskodawca i partnerzy (jeśli dotyczy) znajdują się w 

katalogu typów Beneficjentów w SzOOP w wersji aktualnej na 

dzień zatwierdzenia kryterium przez Komitet Monitorujący 

RPO WM na lata 2014 – 2020 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 ust. 4 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 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), 

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 



375 

 

nazwa kryterium definicja kryterium 
oceniają

cy 
ocena waga rodzaj 

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 2018 r. 

poz.703).   

3. Wnioskodawca i partnerzy (o ile budżet projektu uwzględnia 

wydatki partnera) posiadają łącznie roczny obrót równy lub 

wyższy od rocznych wydatków w projekcie. W przypadku, gdy 

projekt trwa dłużej niż jeden rok kalendarzowy (12 miesięcy) 

należy wartość obrotu odnieść do roku realizacji projektu, w 

którym wartość planowanych wydatków jest najwyższa, 

4. Wyboru partnera dokonano 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 (jeśli dotyczy). 

Ocena pkt 2, 3 i 4 odbywa się w oparciu o oświadczenia 

przedstawione przez Wnioskodawcę.   

Rzetelność 

wnioskodawcy 
W okresie trzech lat poprzedzających datę złożenia wniosku o 

dofinansowanie projektu instytucja udzielająca wsparcia nie 

rozwiązała z własnej inicjatywy z  wnioskodawcą i/lub partnerem 

(jeśli dotyczy) umowy o dofinansowanie projektu realizowanego 

ze środków unijnych z przyczyn leżących po jego stronie. 

Weryfikacja w ramach kryterium odbywa się w oparciu o 

oświadczenie złożone przez wnioskodawcę i partnerów (jeśli 

dotyczy).  

Każdy podmiot zobowiązany jest do złożenia osobnego 

oświadczenia. 

KOP tak / nie  

w celu potwierdzenia  

spełnienia kryterium 

dopuszczalne wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak również 

do uzupełnienia lub 

poprawy projektu  

 

- indywidualne  
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nazwa kryterium definicja kryterium 
oceniają

cy 
ocena waga rodzaj 

niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną 

oceną projektu 

Kwalifikowalność 

projektu 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy: 

1. projekt wpisuje się w typy projektów wskazane dla danego 

działania / poddziałania, zgodnie z SzOOP w wersji aktualnej 

na dzień zatwierdzenia kryterium przez Komitet Monitorujący 

RPO WM na lata 2014 – 2020  i regulaminem konkursu, 

2. Wnioskodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro 

projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę oddział czy 

inną formę działalności) 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), 

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 
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nazwa kryterium definicja kryterium 
oceniają

cy 
ocena waga rodzaj 

 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. zaplanowano realizację projektu w okresie wskazanym w 

regulaminie konkursu, przyjmując jako początek biegu tego 

okresu dzień zawarcia umowy o dofinansowanie,  

6. grupa docelowa jest zgodna z zapisami SzOOP w wersji 

aktualnej na dzień zatwierdzenia kryterium przez Komitet 

Monitorujący RPO WM na lata 2014 – 2020 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 w 

wersji aktualnej na dzień ogłoszenia konkursu oraz 

regulaminem konkursu. 

Ocena pkt 2, 3 i 4 odbywa się w oparciu o oświadczenia 

przedstawione przez Wnioskodawcę.   

ocena merytoryczna 

Specyficzne 

warunki wstępne  

W ramach kryterium ocenie podlega: KOP tak / nie 

 

- indywidualne 
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nazwa kryterium definicja kryterium 
oceniają

cy 
ocena waga rodzaj 

1. czy projekt jest zgodny ze specyficznymi warunkami 

dotyczącymi danego działania / poddziałania /  typu projektu 

określonymi w pkt 5 SzOOP w wersji aktualnej na dzień 

zatwierdzenia kryterium przez Komitet Monitorujący RPO WM 

na lata 2014 – 2020,  

2. poprawność merytoryczna wypełnienia wniosku o 

dofinansowanie pod kątem zgodności z warunkami 

określonymi w regulaminie konkursu na podstawie w 

szczególności  wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju 

regionalnego tj. Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć ́

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

obszarze edukacji na lata 2014-2020, 

3. czy projekt jest zgodny z „Zasadami tworzenia i 

funkcjonowania Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych” w 

wersji aktualnej na dzień zatwierdzenia kryterium przez 

Komitet Monitorujący RPO WM na lata 2014 – 2020, 

stanowiącymi załącznik do regulaminu konkursu, 

w celu potwierdzenia 

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,  

KOP  tak / nie 

 

w celu potwierdzenia 

spełnienia kryterium 

dopuszczalne wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak również 

- indywidualne 
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nazwa kryterium definicja kryterium 
oceniają

cy 
ocena waga rodzaj 

2. możliwość udzielenia pomocy de minimis / pomocy publicznej 

mając na względzie reguły ogólne jej przyznawania oraz 

warunki jej dopuszczalności w danym typie projektu. 

do uzupełnienia lub 

poprawy projektu 

 

niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną 

oceną projektu 

Zakres i limit  

finansowania 

krzyżowego 

(cross-financing)  

oraz zakupu 

środków 

trwałych  

W ramach kryterium ocenie podlega zgodność z limitami oraz 

zasadami, w tym zasadami dotyczącymi zwiększania limitu 

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 w wersji aktualnej na dzień ogłoszenia konkursu, SzOOP w 

wersji aktualnej na dzień zatwierdzenia kryterium przez Komitet 

Monitorujący RPO WM na lata 2014 – 2020   i regulaminie 

konkursu w zakresie: 

1. finansowania krzyżowego (cross-financingu) wraz z 

uzasadnieniem stosowania, 

2. zakupionych środków trwałych wraz z uzasadnieniem 

stosowania. 

 

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 

KOP  tak / nie 

 

w celu potwierdzenia 

spełnienia kryterium 

dopuszczalne wezwanie 

- indywidualne 
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nazwa kryterium definicja kryterium 
oceniają

cy 
ocena waga rodzaj 

lata 2014-2020 w wersji aktualnej na dzień ogłoszenia konkursu, 

SzOOP w wersji aktualnej na dzień zatwierdzenia kryterium przez 

Komitet Monitorujący RPO WM na lata 2014 – 2020 i regulaminie 

konkursu, 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) kosztów pośrednich, 

d) prawidłowości stosowania uproszczonych metod rozliczania 

wydatków (o ile dotyczy), 

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

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak również 

do uzupełnienia lub 

poprawy projektu 

 

niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną 

oceną projektu 

Wpływ na 

polityki 

horyzontalne:  

1. zasada 

równości szans i 

niedyskryminacji, 

w tym 

dostępności dla 

osób z 

niepełnosprawno

ściami  

2. zasada 

zrównoważonego 

rozwoju 

Ocenie w ramach kryterium podlega zgodność projektu z 

następującymi zasadami horyzontalnymi, w tym wpływ na 

realizację: 

1. zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 

dla osób z niepełnosprawnościami, 

2. zasady zrównoważonego rozwoju. 

 

Kryterium zostanie uznane za spełnione w przypadku gdy 

projekt realizuje zasadę równości szans i niedyskryminacji, w 

tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie z 

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 w 

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 
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nazwa kryterium definicja kryterium 
oceniają

cy 
ocena waga rodzaj 

wersji aktualnej na dzień ogłoszenia konkursu oraz 

charakteryzuje się neutralnym lub pozytywnym wpływem na 

realizację zasady zrównoważonego rozwoju. 

Stwierdzenie negatywnego wpływu projektu na powyższe 

zasady horyzontalne skutkuje niespełnieniem kryterium. 

Wpływ na 

polityki 

horyzontalne  

zasada równości 

szans kobiet i 

mężczyzn 

Ocenie w ramach kryterium podlega zgodność projektu z zasadą 

horyzontalną - wpływ na realizację 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 w 

wersji aktualnej na dzień ogłoszenia konkursu. 

Ocena w ramach kryterium odbywa się w następujący sposób: 

 projekt nie uzyskał w ramach oceny standardu minimum 

wymaganej minimalnej ilości punktów (0-2 pkt standardu 

minimum) – 0 pkt  

 projekt uzyskał w ramach oceny standardu minimum 

wymaganą minimalną ilość punktów (3 pkt standardu 

minimum) lub został zakwalifikowany do wyjątków – 6 pkt  

 projekt uzyskał w ramach oceny standardu minimum 

większą niż wymagana ilość punktów (4-5 pkt standardu 

minimum) –  8 pkt 

KOP 0-10 pkt 

 

W celu potwierdzenia 

adekwatnej liczby 

punktów dla danego 

projektu dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień, a także do 

uzupełnienia lub 

poprawy projektu 

 

niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną 

oceną projektu 

1 indywidualne 
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nazwa kryterium definicja kryterium 
oceniają

cy 
ocena waga rodzaj 

 projekt uzyskał w ramach oceny standardu minimum 

maksymalną ilość punktów (6 pkt standardu minimum) – 10 

pkt 

Punkty nie podlegają sumowaniu.  

W ramach oceny wymagane jest uzyskanie minimum 6 pkt. 

Nieuzyskanie minimalnej liczby punktów oznacza niespełnienie 

kryterium. 

Adekwatność 

celu głównego 

projektu  

i poprawność 

przyjętych 

wskaźników 

Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów: 

1. adekwatność celu głównego projektu: 0-4 pkt 

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 adekwatność celu głównego projektu do osiągnięcia celu 

szczegółowego / celów szczegółowych danego działania / 

poddziałania zgodnie z SzOOP w wersji aktualnej na dzień 

zatwierdzenia kryterium przez Komitet Monitorujący RPO 

WM na lata 2014 – 2020, 

 adekwatność celu głównego projektu do zdiagnozowanych 

problemów grupy docelowej w ramach projektu 

2. poprawność przyjętych wskaźników: 0-6 pkt  

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 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. 

Punkty podlegają sumowaniu.  

KOP  0-10 pkt 

 

W celu potwierdzenia 

adekwatnej liczby 

punktów dla danego 

projektu dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień, a także do 

uzupełnienia lub 

poprawy projektu 

 

niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną 

oceną projektu 

3 indywidualne 
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nazwa kryterium definicja kryterium 
oceniają

cy 
ocena waga rodzaj 

W ramach oceny wymagane jest uzyskanie minimum 6 pkt. 

Nieuzyskanie minimalnej liczby punktów oznacza niespełnienie 

kryterium.  

Adekwatność 

doboru grupy 

docelowej 

Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów: 

1. adekwatność doboru grupy docelowej: 0-4 pkt 

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 adekwatność doboru grupy docelowej w kontekście celu 

głównego projektu, 

 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: 0-6 pkt 

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 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. 

KOP  0-10 pkt 

 

W celu potwierdzenia 

adekwatnej liczby 

punktów dla danego 

projektu dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień, a także do 

uzupełnienia lub 

poprawy projektu 

 

niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną 

oceną projektu 

3 indywidualne 
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nazwa kryterium definicja kryterium 
oceniają

cy 
ocena waga rodzaj 

Punkty podlegają sumowaniu.  

W ramach oceny wymagane jest uzyskanie minimum 6 pkt. 

Nieuzyskanie minimalnej liczby punktów oznacza niespełnienie 

kryterium.  

Adekwatność 

opisu  

i doboru zadań 

Ocenie w ramach kryterium 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. 

W ramach oceny wymagane jest uzyskanie minimum 6 pkt. 

Nieuzyskanie minimalnej liczby punktów oznacza niespełnienie 

kryterium.  

KOP  0-10 pkt 

W celu potwierdzenia 

adekwatnej liczby 

punktów dla danego 

projektu dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień, a także do 

uzupełnienia lub 

poprawy projektu 

 

niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną 

oceną projektu 

3 indywidualne 

Zdolność do 

efektywnej 

realizacji 

projektu 

Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów: 

1. potencjał Wnioskodawcy / partnerów: 0-6 pkt 

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

KOP  0-10 pkt 

 

3 indywidualne 
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nazwa kryterium definicja kryterium 
oceniają

cy 
ocena waga rodzaj 

 potencjał kadrowy Wnioskodawcy / partnerów oraz opis 

sposobu jego wykorzystania w ramach projektu (kluczowe 

osoby, które zostaną zaangażowane do realizacji projektu 

oraz ich planowana funkcja w projekcie),  

 potencjał finansowy i techniczny Wnioskodawcy / 

partnerów (zaplecze, pomieszczenia, sprzęt itp.) oraz opis 

sposobu jego wykorzystania w ramach projektu 

2. doświadczenie Wnioskodawcy / partnerów: 0-4 pkt 

w ramach subkryterium ocenie podlega doświadczenie 

Wnioskodawcy / partnerów w obszarach: 

 edukacji,   

 realizacji działań na rzecz uczniów zdolnych,  

 realizacji działań z zakresu wsparcia EFS na terytorium, 

na którym będzie realizowany dany projekt. 

Punkty w ramach tego subkryterium będą przyznawane w 

następujący sposób: 

 Wnioskodawca posiada doświadczenie w jednym z trzech 

wskazanych obszarów– 1 pkt.  

 Wnioskodawca posiada doświadczenie w dwóch z trzech 

wskazanych obszarów– 2 pkt.  

 Wnioskodawca posiada doświadczenie w trzech 

wskazanych obszarach, niemniej jednak nie spełnia 

trzech przesłanek jednocześnie tj. nie realizował wsparcia 

dla uczniów zdolnych na terytorium na którym będzie 

realizowany dany projekt   – 3 pkt 

W celu potwierdzenia 

adekwatnej liczby 

punktów dla danego 

projektu dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień, a także do 

uzupełnienia lub 

poprawy projektu 

niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną 

oceną projektu 
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nazwa kryterium definicja kryterium 
oceniają

cy 
ocena waga rodzaj 

 Wnioskodawca realizował projekt z zakresu wsparcia 

uczniów zdolnych na terytorium na którym będzie 

realizowany dany projekt – 4 pkt.   

Punkty w ramach tego subkryterium nie podlegają sumowaniu. 

Punkty otrzymane z poszczególnych subkryteriów podlegają 

sumowaniu.  

W ramach oceny wymagane jest uzyskanie minimum 6 pkt. 

Nieuzyskanie minimalnej liczby punktów oznacza niespełnienie 

kryterium.  

Ryzyko 

nieosiągnięcia 

założeń projektu  

Ocenie w ramach kryterium podlega kompletność i trafność opisu 

ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu, w tym: 

 analizy sytuacji, których wystąpienie utrudni lub 

uniemożliwi osiągnięcie wartości docelowej wskaźników 

produktu / rezultatu, 

 oceny prawdopodobieństwa wystąpienia powyższych 

sytuacji 

 opisu możliwych sposobów przeciwdziałania ryzyku lub 

minimalizowania negatywnych efektów w przypadku jego 

wystąpienia. 

W ramach oceny wymagane jest uzyskanie minimum 6 pkt. 

Nieuzyskanie minimalnej liczby punktów oznacza niespełnienie 

kryterium.  

KOP  0-10 pkt 

 

W celu potwierdzenia 

adekwatnej liczby 

punktów dla danego 

projektu dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień, a także do 

uzupełnienia lub 

poprawy projektu 

 

niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną 

oceną projektu 

2 indywidualne 
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nazwa kryterium definicja kryterium 
oceniają

cy 
ocena waga rodzaj 

Sposób 

zarządzania 

projektem oraz 

zadania zlecone i 

rola partnerów 

(jeśli dotyczy) 

Kryterium dla projektów realizowanych w partnerstwie lub 

uwzględniających zadania zlecone 

Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów: 

1. sposób zarządzania projektem: 0-6 pkt 

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 poprawność, kompletność i spójność opisu sposobu 

zarządzania projektem, w tym:  

 podział obowiązków i zakres zadań na poszczególnych 

stanowiskach,  

 wymiar zaangażowania personelu,  

 sposób podejmowania decyzji. 

2. rola partnerów lub innych podmiotów zaangażowanych w 

realizację projektu: 0-4 pkt 

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 poprawność opisu oraz uzasadnienie roli partnerów lub 

innych podmiotów zaangażowanych w realizację projektu, 

z uwzględnieniem zadań zleconych. 

Punkty podlegają sumowaniu.  

W ramach oceny wymagane jest uzyskanie minimum 6 pkt. 

Nieuzyskanie minimalnej liczby punktów oznacza niespełnienie 

kryterium. 

KOP 0-10 pkt 

 

W celu potwierdzenia 

adekwatnej liczby 

punktów dla danego 

projektu dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień, a także do 

uzupełnienia lub 

poprawy projektu 

 

niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną 

oceną projektu 

1 indywidualne 
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nazwa kryterium definicja kryterium 
oceniają

cy 
ocena waga rodzaj 

Kryterium dla projektów nierealizowanych w partnerstwie i 

nieuwzględniających zadań zleconych: 0-10 pkt  

Ocenie w ramach kryterium podlega: 

 poprawność, kompletność i spójność opisu sposobu 

zarządzania projektem, w tym: 

 podział obowiązków i zakres zadań na poszczególnych 

stanowiskach,  

 wymiar zaangażowania personelu,  

 sposób podejmowania decyzji. 

W ramach oceny wymagane jest uzyskanie minimum 6 pkt. 

Nieuzyskanie minimalnej liczby punktów oznacza niespełnienie 

kryterium. 

Kwalifikowalność 

i efektywność 

wydatków 

Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów: 

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 Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020 w wersji aktualnej na dzień 

ogłoszenia konkursu, wytycznymi horyzontalnymi ministra 

właściwego ds. rozwoju regionalnego (jeśli dotyczy) oraz 

regulaminem konkursu: 0-4 pkt 

2. efektywność zaplanowanych wydatków w kontekście celu 

głównego oraz zadań podejmowanych w projekcie: 0-5 pkt 

3. prawidłowość sporządzenia tabel finansowych: 0-1 pkt 

KOP  0-10 pkt 

 

W celu potwierdzenia 

adekwatnej liczby 

punktów dla danego 

projektu dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień, a także do 

uzupełnienia lub 

poprawy projektu 

 

2 indywidualne 
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nazwa kryterium definicja kryterium 
oceniają

cy 
ocena waga rodzaj 

Punkty podlegają sumowaniu. 

W ramach oceny wymagane jest uzyskanie minimum 6 pkt. 

Nieuzyskanie minimalnej liczby punktów oznacza niespełnienie 

kryterium.  

niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną 

oceną projektu 

Kompleksowość 

projektu 

W ramach kryterium premiowane są projekty w ramach których 

dla danego etapu edukacyjnego organizowane są zajęcia dla 

uczniów z więcej niż jednej kompetencji kluczowej 

przedmiotowej.  

Kompetencje kluczowe przedmiotowe w ramach których możliwa 

jest organizacja zajęć  to, zgodnie z „Zasadami tworzenia i 

funkcjonowania Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych” w wersji 

aktualnej na dzień zatwierdzenia kryterium przez Komitet 

Monitorujący RPO WM na lata 2014 – 2020, kompetencje: 

językowe (j. angielski), matematyczne i naukowo-techniczne 

(nauki matematyczno-przyrodnicze), przedsiębiorczość oraz 

informatyczne (technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK)).  

Punkty przyznawane są w następujący sposób: 

 W ramach projektu organizowane są zajęcia z wszystkich 

4 kompetencji kluczowych przedmiotowych – 10 pkt 

 W ramach projektu organizowane są zajęcia z 3 

kompetencji kluczowych przedmiotowych – 8 pkt 

 W ramach projektu organizowane są zajęcia z 2 

kompetencji kluczowych przedmiotowych – 4 pkt 

 W ramach projektu organizowane są zajęcia z 1 

kompetencji kluczowej przedmiotowej – 0 pkt 

KOP 0-10 pkt 1 indywidualne 
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nazwa kryterium definicja kryterium 
oceniają

cy 
ocena waga rodzaj 

Punkty nie podlegają sumowaniu.  

W ramach oceny nie jest wymagane uzyskanie minimum 

punktowego. 

Zasięg projektu W ramach kryterium premiowane są projekty w których zajęcia 

organizowane są dla więcej niż jednego etapu edukacyjnego. 

Etapy edukacyjne, zgodnie z „Zasadami tworzenia i 

funkcjonowania Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych” w wersji 

aktualnej na dzień zatwierdzenia kryterium przez Komitet 

Monitorujący RPO WM na lata 2014 – 2020, to:  

a) I etap edukacyjny – obejmuje uczniów szkoły/szkół 

podstawowych kl. 5-6 (SP I)  

b) II etap edukacyjny – obejmuje uczniów klasy/klas 

gimnazjalnych oraz uczniów kl. 7-8 szkoły/szkół 

podstawowych 

c) III etap edukacyjny – obejmuje uczniów szkoły/szkół 

ponadgimnazjalnych kończących się maturą i 

ponadpodstawowych kończących się maturą 

Punkty przyznawane będą w następujący sposób: 

 W ramach projektu zajęcia organizowane są w ramach 

wszystkich 3 etapów edukacyjnych – 10 pkt 

 W ramach projektu zajęcia organizowane są w ramach 2 

etapów edukacyjnych – 5 pkt 

 W ramach projektu zajęcia organizowane są w ramach 

jednego etapu edukacyjnego – 0 pkt 

 

KOP 0-10 pkt 1 indywidualne 
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nazwa kryterium definicja kryterium 
oceniają

cy 
ocena waga rodzaj 

Punkty nie podlegają sumowaniu. W ramach oceny nie jest 

wymagane uzyskanie minimum punktowego. 

Wsparcie miast 

średnich  

W ramach kryterium premiowane są projekty w ramach których 

wspierani są uczniowie ze szkół i placówek zlokalizowanych na 

terenie miast średnich, w tym w szczególności miast średnich 

tracących funkcje społeczno-gospodarcze z terenu województwa 

małopolskiego. Lista miast będzie stanowić załącznik do 

Regulaminu konkursu (opracowanie na podstawie dokumentu 

pn.: Delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno-

gospodarcze, Warszawa, listopad 2016 r.)  

Punkty przyznawane będą w następujący sposób: 

 W ramach projektu wspierani są uczniowie szkół i 

placówek zlokalizowanych na terenie miast średnich 

tracących funkcje społeczno-gospodarcze z terenu 

województwa małopolskiego– 10 pkt  

 W ramach projektu wspierani są uczniowie szkół i 

placówek zlokalizowanych na terenie pozostałych miast 

średnich z terenu województwa małopolskiego – 5 pkt 

 W ramach projektu wspierani są uczniowie szkół i 

placówek zlokalizowanych na pozostałym obszarze 

województwa małopolskiego – 0 pkt 

Punkty nie podlegają sumowaniu. 

W ramach oceny nie jest wymagane uzyskanie minimum 

punktowego. 

 0-10 pkt 1 indywidualne 
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Poddziałanie 10.1.6 CYFRYZACJA SZKÓŁ PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE OGÓLNE 

nr i nazwa osi priorytetowej 10 OŚ PRIORYTETOWA WIEDZA I KOMPETENCJE 

nr i nazwa działania Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego (PRIORYTET INWESTYCYJNY 10i) 

nr i nazwa poddziałania  Poddziałanie 10.1.6 CYFRYZACJA SZKÓŁ PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE OGÓLNE 

typ projektu A. granty na zakup sprzętu do nauki zdalnej – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny 

 

nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

ocena formalna 

Kwalifikowalność 

wnioskodawcy  

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy: 

1. Wnioskodawca znajduje się w katalogu typów 

Beneficjentów w SzOOP w wersji aktualnej na 

dzień zatwierdzenia kryterium przez Komitet 

Monitorujący RPO WM na lata 2014 – 2020 dla 

danego działania / poddziałania / typu projektu, 

2. Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z 

ubiegania się o dofinansowanie, tj. w odniesieniu 

do Wnioskodawcy nie zachodzą przesłanki 

określone w:  

a) art. 207 ust. 4 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (j.t. Dz.U. z  2019 r., poz. 

869 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), 

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 

 

- indywidulane 
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nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

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  2020 r., poz. 358 

),   

3. Wnioskodawca posiada roczny obrót równy lub 

wyższy od rocznych wydatków w projekcie. W 

przypadku, gdy projekt trwa dłużej niż jeden rok 

kalendarzowy (12 miesięcy) należy wartość obrotu 

odnieść do roku realizacji projektu, w którym 

wartość planowanych wydatków jest najwyższa, 

Ocena pkt 2 i 3  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 w wersji aktualnej na dzień 

zatwierdzenia kryterium przez Komitet 

Monitorujący RPO WM na lata 2014 – 2020. 

2. Wnioskodawca w okresie realizacji projektu 

prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, 

filię, delegaturę oddział, czy inną formę 

działalności) na terenie województwa 

małopolskiego z możliwością udostępnienia pełnej 

dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewnia 

uczestnikom projektu możliwość osobistego 

kontaktu z kadrą projektu, 

3. projekt jest ujęty w stanowiącym załącznik do 

SzOOP wykazie projektów zidentyfikowanych w 

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 

 

- indywidulane 
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nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

ramach trybu pozakonkursowego w wersji 

aktualnej na dzień wystosowania wezwania do 

złożenia wniosku  

4. występuje zgodność z zasadniczymi elementami 

zidentyfikowanego projektu, ocena odbywa się w 

oparciu o dane zawarte w wykazie projektów 

zidentyfikowanych w ramach trybu 

pozakonkursowego, 

5. projekt jest zgodny z zasadami realizacji projektu 

grantowego, w tym uwzględnia obowiązki 

grantodawcy, określone w SzOOP w wersji 

aktualnej na dzień zatwierdzenia kryterium przez 

Komitet Monitorujący RPO WM na lata 2014-

2020, w tym: 

a) Wnioskodawca przedstawił regulamin 

udzielania grantów w ramach projektu zgodny 

z ww. zasadami i obowiązkami, 

b) Wnioskodawca przedstawił zobowiązanie do 

przedstawienia do zatwierdzenia przez 

Instytucję Zarządzającą RPO WM procedur 

dotyczących wyboru wniosku o powierzenie 

grantu, jako warunku koniecznego do podjęcia 

uchwały o dofinansowaniu projektu,   

6. 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:  
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nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

 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, 

7. projekt (lub jego część) nie otrzymał 

dofinansowania z innych środków,  

8. grupa docelowa jest zgodna z zapisami SzOOP w 

wersji aktualnej na dzień zatwierdzenia kryterium 

przez Komitet Monitorujący RPO WM na lata 2014 

– 2020 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 w wersji aktualnej na dzień 

wystosowania wezwania do złożenia wniosku o 

dofinansowanie. 

 



397 

 

nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

Ocena pkt 2, 6 i 7 odbywa się w oparciu o 

oświadczenia przedstawione przez Wnioskodawcę.   

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 w wersji aktualnej na dzień 

zatwierdzenia kryterium przez Komitet 

Monitorujący RPO WM na lata 2014 – 2020,  

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 przedsięwzięć z 

udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego w 

obszarze edukacji na lata 2014-2020 w wersji 

aktualnej na dzień wystosowania wezwania 

do złożenia wniosku o dofinansowanie. 

 

W przypadku odstąpienia przez ministra 

właściwego ds. rozwoju od obowiązku stosowania 

ww. wytycznych projekt nie podlega ocenie pod 

kątem zgodności z ww. wytycznymi, a kryterium 

w tym zakresie uznaje się za spełnione. 

 

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 
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nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

Adekwatność celu 

głównego projektu i 

poprawność 

przyjętych 

wskaźników 

W ramach kryterium ocenie podlega: 

1. adekwatność celu głównego projektu, w tym: 

adekwatność celu głównego projektu do 

osiągnięcia celu szczegółowego / celów 

szczegółowych danego działania / poddziałania 

zgodnie z SzOOP w wersji aktualnej na dzień 

zatwierdzenia kryterium przez Komitet 

Monitorujący RPO WM na lata 2014 – 2020, 

2. poprawność przyjętych wskaźników, w tym 

poprawność doboru wskaźników realizacji celu 

głównego. 

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 

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 / 

pomocy de minimis 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 
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nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

Zakres i limit 

finansowania 

krzyżowego (cross-

financing) oraz 

zakupu środków 

trwałych 

W ramach kryterium ocenie podlega zgodność z 

limitami oraz zasadami, w tym zasadami dotyczącymi 

zwiększenia limitu 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 w wersji aktualnej na dzień 

wystosowania wezwania do złożenia wniosku o 

dofinansowanie, SzOOP w wersji aktualnej na dzień 

zatwierdzenia kryterium przez Komitet Monitorujący 

RPO WM na lata 2014 – 2020 i regulaminie naboru w 

zakresie: 

1. finansowania krzyżowego (cross-financingu) 

wraz z uzasadnieniem stosowania, 

2. zakupionych środków trwałych wraz z 

uzasadnieniem stosowania. 

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 

i sporządzenia tabel 

finansowych 

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 w wersji aktualnej na 

dzień wystosowania wezwania do złożenia wniosku o 

dofinansowanie, SzOOP w wersji aktualnej na dzień 

zatwierdzenia kryterium przez Komitet Monitorujący 

RPO WM na lata 2014 – 2020, i regulaminie naboru, w 

tym w szczególności w zakresie: 

KOP  tak / nie 

 

w celu potwierdzenia  

spełnienia kryterium 

dopuszczalne wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak również do  

uzupełnienia lub poprawy 

projektu  

 

- indywidualne 



400 

 

nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

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) kosztów pośrednich, 

d) prawidłowości stosowania uproszczonych metod 

rozliczania wydatków (o ile dotyczy), 

e) wydatków ponoszonych poza obszarem UE (o ile 

dotyczy) 

f) katalogu wydatków niekwalifikowalnych, 

g) prawidłowości sporządzenia tabel finansowych. 

niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną 

oceną projektu  

Sposób zarządzania 

projektem oraz 

zadania zlecone (jeśli 

dotyczy) 

Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów: 

1. sposób zarządzania projektem:  

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 poprawność, kompletność i spójność opisu 
sposobu zarządzania projektem, w tym:  

 podział obowiązków i zakres zadań na 
poszczególnych stanowiskach,  

 wymiar zaangażowania personelu,  

 sposób podejmowania decyzji. 

2. rola innych podmiotów zaangażowanych w 
realizację projektu (jeśli dotyczy):  

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 poprawność opisu oraz uzasadnienie roli innych 
podmiotów zaangażowanych w realizację 
projektu, z uwzględnieniem zadań zleconych. 

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 
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nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

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 w wersji 

aktualnej na dzień wystosowania wezwania do 

złożenia wniosku o dofinansowanie 

2. zasady równości szans i niedyskryminacji, w 

tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami zgodnie z 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 w wersji 

aktualnej na dzień wystosowania wezwania do 

złożenia wniosku o dofinansowanie. 

3. zasady zrównoważonego rozwoju. 

 

Kryterium zostanie uznane za spełnione w przypadku 

gdy w zakresie zasady równości szans kobiet i 

mężczyzn standard minimum jest spełniony 

(tj. w ramach standardu minimum projekt uzyskał 

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 
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nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

przynajmniej 1 pkt.), 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 

Kwalifikowalność 

wydatków 

Ocenie podlega  kwalifikowalność, wydatków zgodnie 

z 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 w wersji 

aktualnej na dzień wystosowania wezwania do 

złożenia wniosku o dofinansowanie, wytycznymi 

ministra ds. rozwoju regionalnego (jeśli dotyczy) oraz 

regulaminem naboru.  

Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów: 

1. niezbędność wydatków w kontekście celu 

głównego oraz zadań podejmowanych w 

projekcie 

2. efektywność i racjonalność zaplanowanych 

wydatków 

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 
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nr i nazwa osi 

priorytetowej 

10 OŚ PRIORYTETOWA WIEDZA I KOMPETENCJE 

nr i nazwa działania Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego (PRIORYTET INWESTYCYJNY 10i) 

nr i nazwa poddziałania  Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne 

typ projektu B. granty na zakup narzędzi do nauki zdalnej oraz wielowymiarowe wsparcie szkół  - 

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny – edycja II 
 

nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

ocena formalna 

Kwalifikowalność 

wnioskodawcy  

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy: 

1. Wnioskodawca znajduje się w katalogu 
typów Beneficjentów w SzOOP w wersji 
aktualnej na dzień zatwierdzenia kryterium 
przez Komitet Monitorujący RPO WM na 
lata 2014 – 2020 dla danego 
działania/poddziałania/typu projektu, 

2. Wnioskodawca nie podlega 
wykluczeniu z ubiegania się o 
dofinansowanie, tj. w odniesieniu do 
Wnioskodawcy nie zachodzą 
przesłanki określone w:  

a) art. 207 ust. 4 ustawy z dn. 27 
sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 r., poz. 
305, z późn. zm.),  

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

KOP  tak / nie  

 

w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak 

również do  

uzupełnienia lub 

poprawy projektu 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

- indywidulane 
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wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z  
2021 r., poz. 1745), 

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  2020 r. poz. 358).   

3. Wnioskodawca posiada roczny obrót 
równy lub wyższy od rocznych 
wydatków w projekcie. W przypadku, 
gdy projekt trwa dłużej niż jeden rok 
kalendarzowy (12 miesięcy) należy 
wartość obrotu odnieść do roku 
realizacji projektu, w którym wartość 
planowanych wydatków jest najwyższa, 

Ocena pkt 2 i 3 odbywa się w oparciu o 

oświadczenia przedstawione przez 

Wnioskodawcę. 

negatywną oceną 

projektu 

 

Kwalifikowalność 

projektu 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy: 

1. projekt wpisuje się w typy projektów 
wskazane dla danego 
działania/poddziałania, zgodnie z 
SzOOP w wersji aktualnej na dzień 
zatwierdzenia kryterium przez 
Komitet Monitorujący RPO WM na 
lata 2014 – 2020. 

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

KOP  tak / nie 

 

w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

- indywidulane 
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oddział, czy inną formę działalności) 
na terenie województwa 
małopolskiego z możliwością 
udostępnienia pełnej dokumentacji 
wdrażanego projektu oraz zapewnia 
uczestnikom projektu możliwość 
osobistego kontaktu z kadrą projektu, 

3. projekt jest ujęty w wykazie projektów 
zidentyfikowanych w ramach trybu 
pozakonkursowego, stanowiącym 
załącznik do SzOOP w wersji aktualnej 
na dzień wystosowania wezwania do 
złożenia wniosku  

4. występuje zgodność z zasadniczymi 
elementami zidentyfikowanego 
projektu,  

Ocena odbywa się w oparciu o kartę 

projektu.  

5. projekt jest zgodny z zasadami 

realizacji projektu grantowego, w tym 

uwzględnia obowiązki grantodawcy, 

określone w SzOOP w wersji aktualnej 

na dzień zatwierdzenia kryterium przez 

Komitet Monitorujący RPO WM na lata 

2014-2020, w tym: 

c) Wnioskodawca przedstawił 

regulamin/y udzielania grantów w 

ramach projektu zgodny/e z ww. 

zasadami i obowiązkami, 

d) Wnioskodawca przedstawił 

zobowiązanie do przedstawienia do 

wyjaśnień, jak 

również do  

uzupełnienia lub 

poprawy projektu 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 
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zatwierdzenia przez Instytucję 

Zarządzającą RPO WM procedur 

dotyczących wyboru wniosku o 

powierzenie grantu, jako warunku 

koniecznego do podjęcia uchwały o 

dofinansowaniu projektu,   

6. 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, 
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7. projekt (lub jego część) nie otrzymał 
dofinansowania z innych środków,  

8. grupa docelowa jest zgodna z 
zapisami SzOOP w wersji aktualnej 
na dzień zatwierdzenia kryterium 
przez Komitet Monitorujący RPO 
WM na lata 2014 – 2020 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 w 
wersji aktualnej na dzień 
wystosowania wezwania do 
złożenia wniosku o dofinansowanie. 

Ocena pkt 2, 6 i 7 odbywa się w oparciu o 

oświadczenia przedstawione przez 

Wnioskodawcę.   

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 w 
wersji aktualnej na dzień 
zatwierdzenia kryterium przez 

KOP tak / nie 

w celu 

potwierdzenia  

spełnienia 

kryterium 

dopuszczalne 

wezwanie 

- indywidualne 
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Komitet Monitorujący RPO WM na 
lata 2014 – 2020,  

2. poprawność merytoryczna 
wypełnienia wniosku o 
dofinansowanie pod kątem 
zgodności z warunkami 
określonymi w regulaminie 
przygotowania i oceny projektów 
składanych w trybie 
pozakonkursowym, na podstawie, 
w szczególności  wytycznych 
ministra właściwego ds. rozwoju 
regionalnego tj. Wytycznych w 
zakresie realizacji przedsięwzięć z 
udziałem Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji 
na lata 2014-2020 w wersji 
aktualnej na dzień wystosowania 
wezwania do złożenia wniosku o 
dofinansowanie. 

 

W przypadku odstąpienia przez ministra 

właściwego ds. rozwoju od obowiązku 

stosowania ww. wytycznych projekt nie 

podlega ocenie pod kątem zgodności z 

ww. wytycznymi, a kryterium w tym 

zakresie uznaje się za spełnione. 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak 

również do  

uzupełnienia lub 

poprawy projektu 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

Zgodność z 

zasadami pomocy 

publicznej / 

Weryfikacja projektu w ramach kryterium 

uwzględnia ocenę pod kątem 

występowania pomocy publicznej / 

pomocy de minimis na gruncie 

KOP  tak / nie 

w celu 

potwierdzenia  

- indywidualne 



409 

 

pomocy de 

minimis 

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. 

spełnienia 

kryterium 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak 

również do  

uzupełnienia lub 

poprawy projektu 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

 

Zakres i limit 

finansowania 

krzyżowego  

(cross-financing) 

oraz środków 

trwałych 

W ramach kryterium ocenie podlega 

zgodność z limitami oraz zasadami, w tym 

zasadami dotyczącymi zwiększenia limitu 

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 w wersji aktualnej na dzień 

wystosowania wezwania do złożenia 

wniosku o dofinansowanie i SzOOP w 

wersji aktualnej na dzień zatwierdzenia 

kryterium przez Komitet Monitorujący RPO 

KOP  tak / nie 

 

w celu 

potwierdzenia  

spełnienia 

kryterium 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak 

również do  

- indywidualne 
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WM na lata 2014 – 2020 i regulaminie 

przygotowania i oceny projektów 

składanych w trybie pozakonkursowym, w 

zakresie: 

1. finansowania krzyżowego (cross-
financingu) wraz z uzasadnieniem 
stosowania, 

2. zakupionych środków trwałych wraz z 
uzasadnieniem stosowania. 

uzupełnienia lub 

poprawy projektu 

 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

Poprawność 

montażu 

finansowego 

projektu 

W ramach kryterium ocenie podlega 

zgodność z 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 w wersji aktualnej na dzień 

wystosowania wezwania do złożenia 

wniosku o dofinansowanie, SzOOP w 

wersji aktualnej na dzień zatwierdzenia 

kryterium przez Komitet Monitorujący RPO 

WM na lata 2014 – 2020 i regulaminie 

przygotowania i oceny projektów 

składanych w trybie pozakonkursowym, w 

tym w szczególności w zakresie: 

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

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 
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wydatków kwalifikowanych 
oraz poziomu wkładu 
własnego, 

b) wartości całkowitej projektu 
(o ile dotyczy), 

c) kosztów pośrednich, 

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

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

f) katalogu wydatków 
niekwalifikowalnych, 

g) prawidłowości sporządzenia 
tabel finansowych  

 

Adekwatność celu 

głównego projektu  

i poprawność 

przyjętych 

wskaźników 

W ramach kryterium ocenie podlega  

1. adekwatność celu głównego projektu:  
w tym adekwatność celu głównego 

projektu do osiągnięcia celu 

szczegółowego / celów szczegółowych 

danego działania / poddziałania zgodnie z 

SzOOP w wersji aktualnej na dzień 

zatwierdzenia kryterium przez Komitet 

Monitorujący RPO WM na lata 2014 – 

2020, 

2. poprawność przyjętych wskaźników w 
tym  

KOP  tak / nie 

w celu 

potwierdzenia  

spełnienia 

kryterium 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak 

również do  

- indywidualne 
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poprawność doboru wskaźników realizacji 

celu głównego. 

uzupełnienia lub 

poprawy projektu 

 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

Sposób 

zarządzania 

projektem oraz 

zadania zlecone 

(jeśli dotyczy) 

Ocena prowadzona jest w ramach 

subkryteriów: 

1. sposób zarządzania projektem: 

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 poprawność, kompletność i spójność 
opisu sposobu zarządzania 
projektem, w tym:  

 podział obowiązków i zakres 
zadań na poszczególnych 
stanowiskach,  

 wymiar zaangażowania 
personelu,  

 sposób podejmowania decyzji 

2. rola innych podmiotów 
zaangażowanych w realizację 
projektu (jeśli dotyczy): 

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 poprawność opisu oraz 
uzasadnienie roli innych podmiotów 
zaangażowanych w realizację 
projektu, z uwzględnieniem zadań 
zleconych. 

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 
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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 w wersji 
aktualnej na dzień wystosowania 
wezwania do złożenia wniosku o 
dofinansowanie,  

2. zasady równości szans i 
niedyskryminacji, w tym dostępności 
dla osób z niepełnosprawnościami 
zgodnie z 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 w wersji aktualnej 
na dzień wystosowania wezwania do 
złożenia wniosku o dofinansowanie, 

3. zasady zrównoważonego rozwoju. 

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 
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Kryterium zostanie uznane za spełnione 

w przypadku gdy w zakresie zasady 

równości szans kobiet i mężczyzn 

standard minimum jest spełniony 

(tj. w ramach standardu minimum 

projekt uzyskał przynajmniej 1 pkt.), 

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 

Kwalifikowalność 

wydatków 

Ocenie podlega  kwalifikowalność, 

wydatków zgodnie z 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 w wersji aktualnej na dzień 

wystosowania wezwania do złożenia 

wniosku o dofinansowanie, wytycznymi 

ministra ds. rozwoju regionalnego (jeśli 

dotyczy) oraz regulaminem naboru.  

KOP  tak / nie 

 

w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak 

również do  

- indywidualne 
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Ocena prowadzona jest w ramach 

subkryteriów: 

1. niezbędność wydatków w 

kontekście celu głównego oraz zadań 

podejmowanych w projekcie, 

2. efektywność i racjonalność 

zaplanowanych wydatków. 

uzupełnienia lub 

poprawy projektu 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu  

 

 

 

 
Działanie10.2 Rozwój kształcenia zawodowego  

Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT  

nr i nazwa osi priorytetowej 10 OŚ PRIORYTETOWA WIEDZA I KOMPETENCJE 

nr i nazwa działania Działanie10.2 Rozwój kształcenia zawodowego (PRIORYTET INWESTYCYJNY 10iv) 

nr i nazwa poddziałania  Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT 

typ projektu A. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych 

B. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, w tym kształcących uczniów ze 
specjalnymi potrzebami 

C. rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów w zakresie 
kompetencji kluczowych w formie Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych 
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nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

ocena formalna 

Kwalifikowalność 

wnioskodawcy i 

partnerów (jeśli dotyczy) 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy: 

1. Wnioskodawca i partnerzy (jeśli dotyczy) znajdują się w 

katalogu typów Beneficjentów w SzOOP w wersji 

aktualnej na dzień zatwierdzenia kryterium przez Komitet 

Monitorujący RPO WM na lata 2014 – 2020 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 ust. 4 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2017r., poz. 

2077, 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  

2018 r. poz. 703 z późn.zm.).   

3. Wnioskodawca i partnerzy (o ile budżet projektu 

uwzględnia wydatki partnera) posiadają łącznie roczny 

obrót równy lub wyższy od rocznych wydatków w 

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 
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nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

projekcie. W przypadku, gdy projekt trwa dłużej niż jeden 

rok kalendarzowy (12 miesięcy) należy wartość obrotu 

odnieść do roku realizacji projektu, w którym wartość 

planowanych wydatków jest najwyższa, 

4. Wyboru partnera dokonano 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 (j.t. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1431)  (jeśli dotyczy). 

Ocena pkt 2, 3 i 4 odbywa się w oparciu o oświadczenia 

przedstawione przez Wnioskodawcę.   

Rzetelność wnioskodawcy W okresie trzech lat poprzedzających datę złożenia wniosku 

o dofinansowanie projektu instytucja udzielająca wsparcia 

nie rozwiązała z własnej inicjatywy z wnioskodawcą i/lub 

partnerem (jeśli dotyczy) umowy o dofinansowanie projektu 

realizowanego ze środków unijnych z przyczyn leżących po 

jego stronie. 

Weryfikacja w ramach kryterium odbywa się w oparciu o 

oświadczenie złożone przez wnioskodawcę i partnerów (jeśli 

dotyczy).  

Każdy podmiot zobowiązany jest do złożenia osobnego 

oświadczenia. 

KOP tak / nie  

 

w celu potwierdzenia 

spełnienia kryterium 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak 

również do 

uzupełnienia lub 

poprawy projektu 

 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

- indywidualne 
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nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

negatywną oceną 

projektu 

Kwalifikowalność projektu Ocenie w ramach kryterium podlega, czy: 

1. projekt wpisuje się w typy projektów wskazane dla 

danego działania / poddziałania, zgodnie z SzOOP w 

wersji aktualnej na dzień zatwierdzenia kryterium przez 

Komitet Monitorujący RPO WM na lata 2014 – 2020 i 

regulaminem konkursu, 

2. Wnioskodawca w okresie realizacji projektu prowadzi 

biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę 

oddział czy inną formę działalności) 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), 

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 
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nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

 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. grupa docelowa jest zgodna z zapisami SzOOP w wersji 

aktualnej na dzień zatwierdzenia kryterium przez Komitet 

Monitorujący RPO WM na lata 2014 – 2020 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 w wersji aktualnej na dzień 

ogłoszenia konkursu oraz regulaminem konkursu. 

Ocena pkt 2, 3 i 4 odbywa się w oparciu o oświadczenia 

przedstawione przez Wnioskodawcę.   

Limit składanych 

wniosków 

W ramach kryterium ocenie podlega, czy w przypadku 

projektów dotyczących tworzenia/wsparcia Centrów 

Kompetencji Zawodowych (CKZ) tj. centrów kształcenia 

zawodowego i ustawicznego (CKZiU), o których mowa w art. 

93 Prawa oświatowego lub w art. 310 ustawy 

wprowadzającej Prawo oświatowe lub innych zespołów 

realizujących zadania CKZiU: 

KOP tak / nie  

w celu potwierdzenia 

spełnienia kryterium 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak 

- indywidualne 
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1. Wnioskodawca w danej branży złożył 1 wniosek 

dotyczący tworzenia/wsparcia Centrum Kompetencji 

Zawodowych, 

2. Składany wniosek dotyczy tworzenia/wsparcia jednego 

Centrum Kompetencji Zawodowych. 

Dopuszczalne jest złożenie przez 1 wnioskodawcę więcej niż 

1 wniosku dotyczącego tworzenia/wsparcia CKZ w różnych 

branżach, natomiast nie jest dopuszczalne złożenie przez 1 

wnioskodawcę więcej niż 1 wniosku dotyczącego 

tworzenia/wsparcia CKZ w tej samej branży. 

Złożenie przez Wnioskodawcę więcej niż 1 wniosku o 

dofinansowanie w ramach danego naboru dotyczącego 

danej branży skutkuje niespełnieniem kryterium dla 

wszystkich złożonych wniosków dla tej branży. 

również do 

uzupełnienia lub 

poprawy projektu  

 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

Zakres projektu W ramach projektu ocenie podlega, czy projekt wynika z 

zapotrzebowania lokalnego/regionalnego rynku pracy lub w 

branży/grupach zawodów objętych wsparciem występuje na 

szeroką skalę problem z rekrutacją wykwalifikowanych 

pracowników.  

Kryterium weryfikowane będzie w oparciu o oświadczanie 

wnioskodawcy, że posiada  potwierdzenie  zapotrzebowania 

o którym mowa powyżej przez przedsiębiorców/organizacje 

przedsiębiorców/pracodawców (innych niż 

przedsiębiorcy)/organizacje pracodawców/instytucje rynku 

pracy działające/ych na danym terenie. 

Zapotrzebowanie, o którym mowa powyżej, powinno być 

potwierdzone przez co najmniej: 

KOP tak / nie  

w celu potwierdzenia 

spełnienia kryterium 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak 

również do 

uzupełnienia lub 

poprawy projektu  

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

- indywidualne 
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 3 pracodawców lub 

 3 przedsiębiorców w przypadku, gdy są oni mikro lub 

małymi przedsiębiorcami lub 

 1 średnie lub duże przedsiębiorstwo lub 

 1 organizację pracodawców lub organizację 

przedsiębiorców lub 

 1 instytucję rynku pracy 

Kryterium powyższe nie ma zastosowania do szkół i 

placówek kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami. 

negatywną oceną 

projektu 

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 w wersji aktualnej 

na dzień zatwierdzenia kryterium przez Komitet 

Monitorujący RPO WM na lata 2014 – 2020,  

2. poprawność merytoryczna wypełnienia wniosku o 

dofinansowanie pod kątem zgodności z warunkami 

określonymi w regulaminie konkursu na podstawie w 

szczególności wytycznych ministra właściwego ds. 

rozwoju regionalnego tj. Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć ́z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-

2020, 

3. czy projekt w ramach którego realizowany jest typ 

wsparcia C jest zgodny z „Zasadami tworzenia i 

KOP tak / nie 

 

w celu potwierdzenia 

spełnienia kryterium 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak 

również do 

uzupełnienia lub 

poprawy projektu  

 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

- indywidualne 
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funkcjonowania Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych” (w 

zakresie, który dotyczy III etapu edukacyjnego – tj. 

obejmującego uczniów szkół ponadpodstawowych i 

ponadgimnazjalnych kończących się maturą) w wersji 

aktualnej na dzień zatwierdzenia kryterium przez Komitet 

Monitorujący RPO WM na lata 2014 – 2020, 

stanowiącymi załącznik do regulaminu konkursu. 

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 
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Zakres i limit  

finansowania krzyżowego 

(cross-financing)  

oraz zakupu środków 

trwałych  

W ramach kryterium ocenie podlega zgodność z limitami 

oraz zasadami, w tym zasadami dotyczącymi zwiększania 

limitu 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 w wersji aktualnej na 

dzień ogłoszenia konkursu, SzOOP w wersji aktualnej na 

dzień zatwierdzenia kryterium przez Komitet Monitorujący 

RPO WM na lata 2014 – 2020 i regulaminie konkursu w 

zakresie: 

1. finansowania krzyżowego (cross-financingu) wraz z 

uzasadnieniem stosowania, 

2. zakupionych środków trwałych wraz z uzasadnieniem 

stosowania. 

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 

1. 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 w wersji aktualnej na dzień ogłoszenia 

konkursu, SzOOP  w wersji aktualnej na dzień 

zatwierdzenia kryterium przez Komitet Monitorujący 

KOP  tak / nie 

 

w celu potwierdzenia 

spełnienia kryterium 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak 

również do 

- indywidualne 
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RPO WM na lata 2014 – 2020 i regulaminie konkursu, w 

tym 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) kosztów pośrednich, 

d) prawidłowości stosowania uproszczonych metod 

rozliczania wydatków (o ile dotyczy), 

e) wydatków ponoszonych poza obszarem UE (o ile 

dotyczy). 

uzupełnienia lub 

poprawy projektu 

 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

Wpływ na polityki 

horyzontalne:  

1. zasada równości szans i 

niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami  

2. zasada 

zrównoważonego rozwoju 

Ocenie w ramach kryterium podlega zgodność projektu z 

następującymi zasadami horyzontalnymi, w tym wpływ na 

realizację: 

1. zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, 

2. zasady zrównoważonego rozwoju. 

 

Kryterium zostanie uznane za spełnione w przypadku gdy 

projekt realizuje zasadę równości szans i niedyskryminacji, 

w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 

zgodnie z 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 w 

wersji aktualnej na dzień ogłoszenia konkursu oraz 

KOP tak / nie 

 

w celu potwierdzenia 

spełnienia kryterium 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak 

również do 

uzupełnienia lub 

poprawy projektu 

 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

- indywidualne 
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charakteryzuje się neutralnym lub pozytywnym wpływem 

na realizację zasady zrównoważonego rozwoju. 

Stwierdzenie negatywnego wpływu projektu na powyższe 

zasady horyzontalne skutkuje niespełnieniem kryterium. 

negatywną oceną 

projektu 

Wpływ na polityki 

horyzontalne  

zasada równości szans 

kobiet i mężczyzn 

Ocenie w ramach kryterium podlega zgodność projektu z 

zasadą horyzontalną - wpływ na realizację 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 w wersji aktualnej na dzień ogłoszenia konkursu. 

Ocena w ramach kryterium odbywa się w następujący 

sposób: 

 projekt nie uzyskał w ramach oceny standardu 

minimum wymaganej minimalnej ilości punktów (0-

2 pkt standardu minimum) – 0 pkt  

 projekt uzyskał w ramach oceny standardu minimum 

wymaganą minimalną ilość punktów (3 pkt 

standardu minimum) lub został zakwalifikowany do 

wyjątków – 6 pkt  

 projekt uzyskał w ramach oceny standardu minimum 

większą niż wymagana ilość punktów (4-5 pkt 

standardu minimum) –  8 pkt 

KOP 0-10 pkt 

 

W celu potwierdzenia 

adekwatnej liczby 

punktów dla danego 

projektu 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień, a także do 

uzupełnienia lub 

poprawy projektu 

 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

1 indywidualne 
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 projekt uzyskał w ramach oceny standardu minimum 

maksymalną ilość punktów (6 pkt standardu 

minimum) –  10 pkt 

Punkty nie podlegają sumowaniu.  

W ramach oceny wymagane jest uzyskanie minimum 6 pkt. 

Nieuzyskanie minimalnej liczby punktów oznacza 

niespełnienie kryterium. 

Adekwatność celu 

głównego projektu  

i poprawność przyjętych 

wskaźników 

Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów: 

1. adekwatność celu głównego projektu: 0- 4 pkt 

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 adekwatność celu głównego projektu do osiągnięcia 

celu szczegółowego / celów szczegółowych danego 

działania / poddziałania zgodnie z SzOOP,w wersji 

aktualnej na dzień zatwierdzenia kryterium przez 

Komitet Monitorujący RPO WM na lata 2014 – 2020, 

 adekwatność celu głównego projektu do 

zdiagnozowanych problemów grupy docelowej w 

ramach projektu 

2. poprawność przyjętych wskaźników: 0- 6 pkt  

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 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  0-10 pkt 

 

W celu potwierdzenia 

adekwatnej liczby 

punktów dla danego 

projektu 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień, a także do 

uzupełnienia lub 

poprawy projektu 

 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

3 indywidualne 
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Punkty podlegają sumowaniu.  

W ramach oceny wymagane jest uzyskanie minimum 6 pkt. 

Nieuzyskanie minimalnej liczby punktów oznacza 

niespełnienie kryterium.  

Adekwatność doboru 

grupy docelowej 

Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów: 

1. adekwatność doboru grupy docelowej: 0-4 pkt 

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 adekwatność doboru grupy docelowej w kontekście 

celu głównego projektu, 

 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: 0-6 pkt 

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 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 

KOP  0-10 pkt 

 

W celu potwierdzenia 

adekwatnej liczby 

punktów dla danego 

projektu 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień, a także do 

uzupełnienia lub 

poprawy projektu 

 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

3 indywidualne 
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źródłach danych dotyczących skali zainteresowania 

planowanym wsparciem. 

Punkty podlegają sumowaniu.  

W ramach oceny wymagane jest uzyskanie minimum 6 pkt. 

Nieuzyskanie minimalnej liczby punktów oznacza 

niespełnienie kryterium.  

Adekwatność opisu  

i doboru zadań 

Ocenie w ramach kryterium 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. 

W ramach oceny wymagane jest uzyskanie minimum 6 pkt. 

Nieuzyskanie minimalnej liczby punktów oznacza 

niespełnienie kryterium.  

KOP  0-10 pkt 

 

W celu potwierdzenia 

adekwatnej liczby 

punktów dla danego 

projektu 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień, a także do 

uzupełnienia lub 

poprawy projektu 

 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

3 indywidualne 
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Zdolność do efektywnej 

realizacji projektu 

Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów: 

1. potencjał Wnioskodawcy / partnerów: 0-6 pkt 

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 potencjał kadrowy Wnioskodawcy / partnerów oraz 

opis sposobu jego wykorzystania w ramach projektu 

(kluczowe osoby, które zostaną zaangażowane do 

realizacji projektu oraz ich planowana funkcja w 

projekcie),  

 potencjał finansowy i techniczny Wnioskodawcy / 

partnerów (zaplecze, pomieszczenia, sprzęt itp.) oraz 

opis sposobu jego wykorzystania w ramach projektu 

2. doświadczenie Wnioskodawcy / partnerów: 0-4 pkt 

w ramach subkryterium ocenie podlega doświadczenie 

Wnioskodawcy / partnerów w obszarach:: 

 kształcenia zawodowego  

 realizacji działań na rzecz uczniów 

 realizacji działań z zakresu wsparcia EFS na 

terytorium, na którym będzie realizowany dany 

projekt. 

Punkty w ramach tego subkryterium będą przyznawane w 

następujący sposób: 

 Wnioskodawca posiada doświadczenie w jednym z 

trzech wskazanych obszarów– 1 pkt.  

 Wnioskodawca posiada doświadczenie w dwóch z 

trzech wskazanych obszarów– 2 pkt.  

KOP  0-10 pkt 

 

W celu potwierdzenia 

adekwatnej liczby 

punktów dla danego 

projektu 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień, a także do 

uzupełnienia lub 

poprawy projektu 

 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

3 indywidualne 
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 Wnioskodawca posiada doświadczenie w trzech 

wskazanych obszarach, niemniej jednak nie spełnia 

trzech przesłanek jednocześnie tj. nie realizował 

wsparcia z zakresu kształcenia zawodowego dla 

uczniów na terytorium, na którym będzie 

realizowany dany projekt – 3 pkt 

 Wnioskodawca realizował projekt z obszaru 

kształcenia zawodowego dla uczniów na terytorium, 

na którym będzie realizowany dany projekt – 4 pkt. 

Punkty w ramach tego subkryterium nie podlegają 

sumowaniu. 

Punkty otrzymane z poszczególnych subkryteriów 

podlegają sumowaniu.  

W ramach oceny wymagane jest uzyskanie minimum 6 pkt. 

Nieuzyskanie minimalnej liczby punktów oznacza 

niespełnienie kryterium.  

Ryzyko nieosiągnięcia 

założeń projektu  

Ocenie w ramach kryterium podlega kompletność i trafność 

opisu ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu, w tym: 

 analizy sytuacji, których wystąpienie utrudni lub 

uniemożliwi osiągnięcie wartości docelowej 

wskaźników produktu / rezultatu, 

 oceny prawdopodobieństwa wystąpienia powyższych 

sytuacji 

 opisu możliwych sposobów przeciwdziałania ryzyku 

lub minimalizowania negatywnych efektów w 

przypadku jego wystąpienia. 

KOP  0-10 pkt 

 

W celu potwierdzenia 

adekwatnej liczby 

punktów dla danego 

projektu 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień, a także do 

2 indywidualne 
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W ramach oceny wymagane jest uzyskanie minimum 6 pkt. 

Nieuzyskanie minimalnej liczby punktów oznacza 

niespełnienie kryterium.  

uzupełnienia lub 

poprawy projektu 

 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

Sposób zarządzania 

projektem oraz zadania 

zlecone i rola partnerów 

(jeśli dotyczy) 

Kryterium dla projektów realizowanych w partnerstwie lub 

uwzględniających zadania zlecone 

Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów: 

1. sposób zarządzania projektem: 0-6 pkt 

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 poprawność, kompletność i spójność opisu sposobu 

zarządzania projektem, w tym:  

 podział obowiązków i zakres zadań na 

poszczególnych stanowiskach,  

 wymiar zaangażowania personelu,  

 sposób podejmowania decyzji 

2. rola partnerów lub innych podmiotów zaangażowanych 

w realizację projektu: 0- 4 pkt 

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 poprawność opisu oraz uzasadnienie roli partnerów 

lub innych podmiotów zaangażowanych w realizację 

projektu, z uwzględnieniem zadań zleconych. 

Punkty podlegają sumowaniu.  

KOP  0-10 pkt 

 

W celu potwierdzenia 

adekwatnej liczby 

punktów dla danego 

projektu 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień, a także do 

uzupełnienia lub 

poprawy projektu 

 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

1 indywidualne 
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W ramach oceny wymagane jest uzyskanie minimum 6 pkt. 

Nieuzyskanie minimalnej liczby punktów oznacza 

niespełnienie kryterium.  

Kryterium dla projektów nierealizowanych w partnerstwie i 

nieuwzględniających zadań zleconych: 0-10 pkt  

Ocenie w ramach kryterium podlega: 

 poprawność, kompletność i spójność opisu sposobu 

zarządzania projektem, w tym: 

 podział obowiązków i zakres zadań na 

poszczególnych stanowiskach,  

 wymiar zaangażowania personelu,  

 sposób podejmowania decyzji. 

W ramach oceny wymagane jest uzyskanie minimum 6 pkt. 

Nieuzyskanie minimalnej liczby punktów oznacza 

niespełnienie kryterium. 

Kwalifikowalność i 

efektywność wydatków 

Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów: KOP  0-10 pkt 

 

2 indywidualne 
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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 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w wersji aktualnej 

na dzień ogłoszenia konkursu wytycznymi ministra 

właściwego ds. rozwoju regionalnego (jeśli dotyczy) oraz 

regulaminem konkursu: 0-4 pkt 

2. efektywność zaplanowanych wydatków w kontekście 

celu głównego oraz zadań podejmowanych w projekcie: 

0-5 pkt 

3. prawidłowość sporządzenia tabel finansowych: 0-1 pkt 

Punkty podlegają sumowaniu. 

W ramach oceny wymagane jest uzyskanie minimum 6 pkt. 

Nieuzyskanie minimalnej liczby punktów oznacza 

niespełnienie kryterium.  

W celu potwierdzenia 

adekwatnej liczby 

punktów dla danego 

projektu 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień, a także do 

uzupełnienia lub 

poprawy projektu 

 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

Wsparcie nauczycieli 

kształcenia zawodowego 

W ramach kryterium premiowane są projekty z zakresu 

doskonalenia umiejętności i  kompetencji zawodowych 

nauczycieli realizowane w formie studiów podyplomowych 

lub kursów kwalifikacyjnych przygotowujących do 

wykonywania zawodu nauczyciela kształcenia zawodowego 

w ramach zawodów: 

 nowo wprowadzonych do klasyfikacji zawodów 

szkolnictwa zawodowego,  

 wprowadzonych w efekcie modernizacji oferty 

kształcenia zawodowego albo tworzenia nowych 

KOP 0 – 10 pkt 1 indywidualne 
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kierunków nauczania w szkole/placówce 

prowadzącej kształcenie zawodowe,  

 na które występuje deficyt na regionalnym lub 

lokalnym rynku pracy oraz braki kadrowe wśród 

nauczycieli kształcenia zawodowego (lista zawodów 

na które występuje deficyt na regionalnym rynku 

pracy zostanie załączona do regulaminu konkursu): 

 projekt przewiduje, iż dla więcej niż 50 % nauczycieli 

objętych wsparciem, doskonalenie ich umiejętności i 

kompetencji zawodowych realizowane jest w jednej z 

form i w jednym z zakresów określonych powyżej – 10 

pkt 

 projekt przewiduje, iż dla 30 – 50 % nauczycieli objętych 

wsparciem, doskonalenie ich umiejętności i kompetencji 

zawodowych realizowane jest w jednej z form i w jednym 

z zakresów określonych powyżej – 5 pkt 

 projekt nie przewiduje doskonalenia umiejętności i 

kompetencji zawodowych nauczycieli w żadnej z form i w 

żadnym z zakresów określonych powyżej lub projekt 

przewiduje, iż dla mniej niż 30 % nauczycieli objętych 

wsparciem, doskonalenie ich umiejętności i kompetencji 

zawodowych realizowane jest w jednej z form i w jednym 

z zakresów określonych powyżej– 0 pkt 

Punkty nie podlegają sumowaniu. W ramach oceny nie jest 

wymagane uzyskanie minimum punktowego. Przyznanie 0 

pkt nie eliminuje projektu z oceny. 
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Partycypacja finansowa 

pracodawcy w kosztach 

praktyki lub stażu 

zawodowego 

W ramach kryterium premiowane są projekty, w których 

pracodawcy partycypują finansowo w wymiarze co najmniej 

5% w kosztach organizacji i prowadzenia praktyki zawodowej 

lub stażu zawodowego: 

 w ramach projektu pracodawcy organizujący praktyki 

zawodowe lub staże zawodowe partycypują 

finansowo w wymiarze co najmniej 5% w kosztach ich 

organizacji – 10 pkt 

 w ramach projektu pracodawcy organizujący praktyki 

zawodowe lub staże zawodowe nie partycypują 

finansowo w wymiarze co najmniej 5% w kosztach ich 

organizacji – 0 pkt 

W ramach oceny nie jest wymagane uzyskanie minimum 

punktowego. Przyznanie 0 pkt nie eliminuje projektu z 

oceny. 

KOP 0-10 pkt 1 indywidualne 

Wykorzystanie e-

podręczników i  e-

zasobów/e-materiałów 

dydaktycznych oraz 

nowoczesnych technologii 

informatycznych i 

komunikacyjnych 

W ramach kryterium premiowane są projekty w ramach 

których: 

4. kompetencje kluczowe oraz umiejętności uniwersalne 

niezbędne na rynku pracy wspierane są z 

wykorzystaniem e-podręczników bądź e-zasobów/e-

materiałów dydaktycznych stworzonych dzięki środkom 

EFS w latach 2007-2013 i 2014-2020 lub w ramach 

których prowadzone są szkolenia dla nauczycieli z 

wykorzystania ich w nauczaniu. 

5. realizowane będą zajęcia z wykorzystaniem 

nowoczesnych technologii informatycznych i 

komunikacyjnych (np. sprzęt komputerowy, innowacyjne 

KOP 0-10 pkt 1 indywidualne 



436 

 

nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

programy komputerowe, smartfony), których zakup 

sfinansowano w ramach projektów realizowanych w 

ramach przedsięwzięcia Małopolska chmura edukacyjna 

(Poddziałanie 2.1.3, 10.1.4 oraz  10.2.3 RPO WM na lata 

2014-2020). 

Punkty w ramach tego kryterium będą przyznawane w 

następujący sposób: 

 W ramach projektu kompetencje kluczowe oraz 

umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy 

wspierane są zgodnie z zapisem w pkt 1 – 5 pkt 

 W ramach projektu zajęcia realizowane będą 

zgodnie z zapisem w pkt 2 – 5 pkt 

 W ramach projektu wparcie nie jest realizowane 

zgodnie z zapisami w punkcie 1 i 2  – 0 pkt  

Punkty podlegają sumowaniu. W ramach oceny nie jest 

wymagane uzyskanie minimum punktowego. Przyznanie 0 

pkt nie eliminuje projektu z oceny. 

Trwałość utworzonych 

Centrów Kompetencji 

Zawodowych 

W ramach kryterium premiowane są projekty, w ramach 

których wspierane jest/zostanie utworzone centrum 

kształcenia zawodowego i ustawicznego (CKZiU): 

 W ramach projektu wspierane jest/utworzone zostanie 

CKZiU – 10 pkt 

 W ramach projektu utworzony zostanie CKZ realizujący 

zadania zbieżne z zadaniami CKZiU – 0 pkt 

W ramach oceny nie jest wymagane uzyskanie minimum 

punktowego. Przyznanie 0 pkt nie eliminuje projektu z 

oceny. 

KOP 0-10 pkt 1  indywidualne 
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Wsparcie Centrów 

Kompetencji Zawodowych 

W ramach kryterium premiowane są projekty w ramach 

których wsparcie kierowane jest na rozwój lub tworzenie 

Centrów Kompetencji Zawodowych (CKZ). 

 Projekt dotyczy tworzenia lub rozwoju istniejącego 

CKZ– 10 pkt 

 Projekt nie dotyczy tworzenia lub rozwoju 

istniejącego CKZ – 0 pkt 

Punkty nie podlegają sumowaniu. W ramach oceny nie jest 

wymagane uzyskanie minimum punktowego. Przyznanie 0 

pkt nie eliminuje projektu z oceny. 

KOP 0-10 pkt 2 indywidualne 

Wsparcie miast średnich W ramach kryterium premiowane są projekty, w ramach 

których wspierani są uczniowie ze szkół i placówek 

zlokalizowanych na terenie miast średnich, w tym w 

szczególności miast średnich tracących funkcje społeczno-

gospodarcze, z terenu województwa małopolskiego. Lista 

miast będzie stanowić załącznik do Regulaminu konkursu 

(opracowanie na podstawie dokumentu pn.: Delimitacja 

miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, 

Warszawa, listopad 2016 r.)  

Punkty przyznawane będą w następujący sposób: 

 W ramach projektu wspierani są uczniowie szkół i 

placówek zlokalizowanych na terenie miast średnich 

tracących funkcje społeczno-gospodarcze z terenu 

województwa małopolskiego– 5 pkt  

 W ramach projektu wspierani są uczniowie szkół i 

placówek zlokalizowanych na terenie pozostałych 

KOP 0-5 pkt 1 indywidualne 
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miast średnich z terenu województwa małopolskiego 

– 3 pkt 

 W ramach projektu wspierani są uczniowie szkół i 

placówek zlokalizowanych na pozostałym obszarze 

województwa małopolskiego – 0 pkt 

 

Punkty nie podlegają sumowaniu. W ramach oceny nie jest 

wymagane uzyskanie minimum punktowego. 

Wpływ projektu na rozwój 

gospodarczo-społeczny 

Kryterium strategiczne, w ramach którego oceniany będzie 

wpływ efektów realizacji projektu na rozwój gospodarczy i 

społeczny regionu, przy uwzględnieniu zrównoważonego 

rozwoju w wymiarze metropolitalnym. Ocenie w ramach 

kryterium podlegać będzie  bilans zysków i strat społecznych 

i gospodarczych, z uwzględnieniem specyfiki obszaru 

wsparcia. 

Ocena w ramach kryterium obejmuje w szczególności takie 

czynniki jak:  

1. wpływ na realizację celów strategii ZIT,   

2. wpływ na poprawę warunków dla rozwoju 

gospodarczego Krakowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego, 

3. wpływ na wzmacnianie spójności wewnętrznej 

Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego, w tym 

zwiększenie dostępności do usług publicznych. 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

KOP 2-10 pkt 4 porównawcze 
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 10 pkt – stwierdzenie wysokiego wpływu na rozwój 

gospodarczo-społeczny Krakowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego, 

 6 pkt – stwierdzenie umiarkowanego wpływu na 

rozwój gospodarczo-społeczny Krakowskiego 

Obszaru Funkcjonalnego, 

 2 pkt – stwierdzenie niskiego wpływu na rozwój 

gospodarczo-społeczny Krakowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego. 

Punkty nie podlegają sumowaniu.  

W ramach oceny nie jest wymagane uzyskanie minimum 

punktowego. 
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Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR 

nr i nazwa osi priorytetowej 10 OŚ PRIORYTETOWA WIEDZA I KOMPETENCJE 

nr i nazwa działania Działanie10.2 Rozwój kształcenia zawodowego (PRIORYTET INWESTYCYJNY 10iv) 

nr i nazwa poddziałania  Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR 

typ projektu A. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych 

B. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, w tym kształcących uczniów ze 
specjalnymi potrzebami 

C. rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów w zakresie 
kompetencji kluczowych w formie Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych 

 

nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

ocena formalna 

Kwalifikowalność 

wnioskodawcy i 

partnerów (jeśli 

dotyczy) 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy: 

1. Wnioskodawca i partnerzy (jeśli dotyczy) znajdują się w katalogu 

typów Beneficjentów w SzOOP w wersji aktualnej na dzień 

zatwierdzenia kryterium przez Komitet Monitorujący RPO WM na 

lata 2014 – 2020 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 ust. 4 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077, 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), 

KOP  tak / nie  

 

w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak 

również do 

uzupełnienia lub 

poprawy projektu 

 

- indywidualne 
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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 2018 r. poz.703 z 

późn.zm.). 

3. Wnioskodawca i partnerzy (o ile budżet projektu uwzględnia 

wydatki partnera) posiadają łącznie roczny obrót równy lub wyższy 

od rocznych wydatków w projekcie. W przypadku, gdy projekt 

trwa dłużej niż jeden rok kalendarzowy (12 miesięcy) należy 

wartość obrotu odnieść do roku realizacji projektu, w którym 

wartość planowanych wydatków jest najwyższa, 

4. Wyboru partnera dokonano 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 

(j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431) (jeśli dotyczy). 

Ocena pkt 2, 3 i 4 odbywa się w oparciu o oświadczenia 

przedstawione przez Wnioskodawcę. 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

Rzetelność 

wnioskodawcy 
W okresie trzech lat poprzedzających datę złożenia wniosku o 

dofinansowanie projektu instytucja udzielająca wsparcia nie 

rozwiązała z własnej inicjatywy z wnioskodawcą i/lub partnerem (jeśli 

dotyczy) umowy o dofinansowanie projektu realizowanego ze 

środków unijnych z przyczyn leżących po jego stronie. 

Weryfikacja w ramach kryterium odbywa się w oparciu o 

oświadczenie złożone przez wnioskodawcę i partnerów (jeśli dotyczy).  

Każdy podmiot zobowiązany jest do złożenia osobnego oświadczenia. 

KOP tak / nie  

 

w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak 

- indywidualne 
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również do 

uzupełnienia lub 

poprawy projektu 

 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

Kwalifikowalność 

projektu 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy: 

1. projekt wpisuje się w typy projektów wskazane dla danego 

działania / poddziałania, zgodnie z SzOOP w wersji aktualnej na 

dzień zatwierdzenia kryterium przez Komitet Monitorujący RPO 

WM na lata 2014 – 2020 i regulaminem konkursu, 

2. Wnioskodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro 

projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę oddział czy inną 

formę działalności) 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 

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 
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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. grupa docelowa jest zgodna z zapisami SzOOP w wersji aktualnej 

na dzień zatwierdzenia kryterium przez Komitet Monitorujący RPO 

WM na lata 2014 – 2020 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 w wersji aktualnej na dzień ogłoszenia konkursu 

oraz regulaminem konkursu. 

Ocena pkt 2, 3 i 4 odbywa się w oparciu o oświadczenia 

przedstawione przez Wnioskodawcę. 

Limit składanych 

wniosków 

W ramach kryterium ocenie podlega, czy w przypadku projektów 

dotyczących tworzenia/wsparcia Centrów Kompetencji Zawodowych 

(CKZ) tj. centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego (CKZiU), o 

których mowa w art. 93 Prawa oświatowego lub w art. 310 ustawy 

wprowadzającej Prawo oświatowe lub innych zespołów realizujących 

zadania CKZiU: 

1. Wnioskodawca w danej branży złożył 1 wniosek dotyczący 

tworzenia/wsparcia Centrum Kompetencji Zawodowych  

KOP tak / nie  

w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

- indywidualne 
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2. Składany wniosek dotyczy tworzenia/wsparcia jednego Centrum 

Kompetencji Zawodowych. 

Dopuszczalne jest złożenie przez 1 wnioskodawcę więcej niż 1 wniosku 

dotyczącego tworzenia/wsparcia CKZ w różnych branżach, natomiast 

nie jest dopuszczalne złożenie przez 1 wnioskodawcę więcej niż 1 

wniosku dotyczącego tworzenia/wsparcia CKZ w tej samej branży. 

Złożenie przez Wnioskodawcę więcej niż 1 wniosku o dofinansowanie 

w ramach danego naboru dotyczącego danej branży skutkuje 

niespełnieniem kryterium dla wszystkich złożonych wniosków dla tej 

branży. 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak 

również do 

uzupełnienia lub 

poprawy projektu  

 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

Zakres projektu W ramach projektu ocenie podlega, czy projekt wynika z 

zapotrzebowania lokalnego/regionalnego rynku pracy lub w 

branży/grupach zawodów objętych wsparciem występuje na szeroką 

skalę problem z rekrutacją wykwalifikowanych pracowników.  

Kryterium weryfikowane będzie w oparciu o oświadczanie 

wnioskodawcy, że posiada  potwierdzenie zapotrzebowania o którym 

mowa powyżej przez przedsiębiorców/organizacje przedsiębiorców/ 

pracodawców (innych niż przedsiębiorcy)/ organizacje pracodawców/ 

instytucje rynku pracy działające/ych na danym terenie. 

Zapotrzebowanie, o którym mowa powyżej, powinno być 

potwierdzone przez co najmniej: 

 3 pracodawców lub 

 3 przedsiębiorców w przypadku, gdy są oni mikro lub małymi 

przedsiębiorcami lub 

 1 średnie lub duże przedsiębiorstwo lub 

KOP tak / nie  

w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak 

również do 

uzupełnienia lub 

poprawy projektu  

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

- indywidualne 
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 1 organizację pracodawców lub organizację przedsiębiorców 

lub 

 1 instytucję rynku pracy 

Kryterium powyższe nie ma zastosowania do szkół i placówek 

kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami. 

negatywną oceną 

projektu 

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 w wersji aktualnej na dzień zatwierdzenia kryterium 

przez Komitet Monitorujący RPO WM na lata 2014 – 2020,  

2. poprawność merytoryczna wypełnienia wniosku o dofinansowanie 

pod kątem zgodności z warunkami określonymi w regulaminie 

konkursu na podstawie w szczególności wytycznych Ministra 

właściwego ds. rozwoju regionalnego  tj. Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć ́z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. 

3. czy projekt w ramach którego realizowany jest typ wsparcia C jest 

zgodny z „Zasadami tworzenia i funkcjonowania Centrów Wsparcia 

Uczniów Zdolnych” (w zakresie, który dotyczy III etapu 

edukacyjnego – tj. obejmującego uczniów szkół 

ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych kończących się 

maturą) w wersji aktualnej na dzień zatwierdzenia kryterium przez 

Komitet Monitorujący RPO WM na lata 2014 – 2020, stanowiącymi 

załącznik do regulaminu konkursu. 

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 
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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 

Zakres i limit  

finansowania 

krzyżowego (cross-

financing)  

oraz zakupu 

środków trwałych  

W ramach kryterium ocenie podlega zgodność z limitami oraz 

zasadami w tym zasadami dotyczącymi zwiększania limitu 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 w wersji 

aktualnej na dzień ogłoszenia konkursu, SzOOP w wersji aktualnej na 

KOP  tak / nie 

 

w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

dopuszczalne 

wezwanie 

- indywidualne 
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dzień zatwierdzenia kryterium przez Komitet Monitorujący RPO WM 

na lata 2014 – 2020 i regulaminie konkursu w zakresie: 

1. finansowania krzyżowego (cross-financingu) wraz z uzasadnieniem 

stosowania, 

2. zakupionych środków trwałych wraz z uzasadnieniem stosowania. 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień , jak 

również do 

uzupełnienia lub 

poprawy projektu 

 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

Poprawność 

montażu 

finansowego 

projektu 

1. 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 w wersji aktualnej na dzień ogłoszenia konkursu, 

SzOOP w wersji aktualnej na dzień zatwierdzenia kryterium przez 

Komitet Monitorujący RPO WM na lata 2014 – 2020 i regulaminie 

konkursu, w tym 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) kosztów pośrednich, 

KOP  tak / nie 

 

w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak 

również do 

uzupełnienia lub 

poprawy projektu  

 

- indywidualne 
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d) prawidłowości stosowania uproszczonych metod 

rozliczania wydatków (o ile dotyczy),  

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

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

Wpływ na polityki 

horyzontalne:  

1. zasada równości 

szans i 

niedyskryminacji, 

w tym dostępności 

dla osób z 

niepełnosprawnoś

ciami  

2. zasada 

zrównoważonego 

rozwoju 

Ocenie w ramach kryterium podlega zgodność projektu z 

następującymi zasadami horyzontalnymi, w tym wpływ na realizację: 

1. zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla 

osób z niepełnosprawnościami, 

2. zasady zrównoważonego rozwoju. 

Kryterium zostanie uznane za spełnione w przypadku gdy projekt 

realizuje zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie z 

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 w wersji 

aktualnej na dzień ogłoszenia konkursu oraz charakteryzuje się 

neutralnym lub pozytywnym wpływem na realizację zasady 

zrównoważonego rozwoju. 

Stwierdzenie negatywnego wpływu projektu na powyższe zasady 

horyzontalne 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 

Wpływ na polityki 

horyzontalne  

Ocenie w ramach kryterium podlega zgodność projektu z zasadą 

horyzontalną - wpływ na realizację zasady równości szans kobiet i 

mężczyzn na podstawie standardu minimum określonego w 

wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, tj. 

KOP 0-10 pkt 

 

W celu 

potwierdzenia 

1 indywidualne 
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zasada równości 

szans kobiet i 

mężczyzn 

Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn 

w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 w wersji aktualnej na 

dzień ogłoszenia konkursu. 

Ocena w ramach kryterium odbywa się w następujący sposób: 

 projekt nie uzyskał w ramach oceny standardu minimum 

wymaganej minimalnej ilości punktów (0-2 pkt standardu 

minimum) – 0 pkt  

 projekt uzyskał w ramach oceny standardu minimum 

wymaganą minimalną ilość punktów (3 pkt standardu 

minimum) lub został zakwalifikowany do wyjątków – 6 pkt  

 projekt uzyskał w ramach oceny standardu minimum większą 

niż wymagana ilość punktów (4-5 pkt standardu minimum) –  

8 pkt 

 projekt uzyskał w ramach oceny standardu minimum 

maksymalną ilość punktów (6 pkt standardu minimum) –  10 

pkt 

 

Punkty nie podlegają sumowaniu.  

W ramach oceny wymagane jest uzyskanie minimum 6 pkt. 

Nieuzyskanie minimalnej liczby punktów oznacza niespełnienie 

kryterium. 

adekwatnej liczby 

punktów dla 

danego projektu 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień, a także 

do uzupełnienia 

lub poprawy 

projektu 

 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

Adekwatność celu 

głównego projektu  

i poprawność 

Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów: 

1. adekwatność celu głównego projektu: 0- 4 pkt 

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

KOP  0-10 pkt 

 

3 indywidualne 
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przyjętych 

wskaźników 

 adekwatność celu głównego projektu do osiągnięcia celu 

szczegółowego /celów szczegółowych danego działania / 

poddziałania zgodnie z SzOOP, w wersji aktualnej na dzień 

zatwierdzenia kryterium przez Komitet Monitorujący RPO WM 

na lata 2014 – 2020, 

 adekwatność celu głównego projektu do zdiagnozowanych 

problemów grupy docelowej w ramach projektu 

2. poprawność przyjętych wskaźników: 0- 6 pkt  

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 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. 

Punkty podlegają sumowaniu.  

W ramach oceny wymagane jest uzyskanie minimum 6 pkt. 

Nieuzyskanie minimalnej liczby punktów oznacza niespełnienie 

kryterium. 

W celu 

potwierdzenia 

adekwatnej liczby 

punktów dla 

danego projektu 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień, a także 

do uzupełnienia 

lub poprawy 

projektu 

 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

Adekwatność 

doboru grupy 

docelowej 

Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów: 

1. adekwatność doboru grupy docelowej: 0-4 pkt 

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 adekwatność doboru grupy docelowej w kontekście celu 

głównego projektu, 

 poprawność, kompletność i spójność charakterystyki istotnych 

cech oraz opisu sytuacji problemowej grupy docelowej projektu 

(w kontekście potrzeb, oczekiwań i barier uczestników projektu) 

KOP  0-10 pkt 

 

W celu 

potwierdzenia 

adekwatnej liczby 

punktów dla 

danego projektu 

dopuszczalne 

3 indywidualne 
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2. opis sposobu rekrutacji: 0-6 pkt 

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 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. 

Punkty podlegają sumowaniu.  

W ramach oceny wymagane jest uzyskanie minimum 6 pkt. 

Nieuzyskanie minimalnej liczby punktów oznacza niespełnienie 

kryterium.  

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień, a także 

do uzupełnienia 

lub poprawy 

projektu 

 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

Adekwatność 

opisu  

i doboru zadań 

Ocenie w ramach kryterium 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, 

KOP  0-10 pkt 

 

W celu 

potwierdzenia 

adekwatnej liczby 

punktów dla 

danego projektu 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

3 indywidualne 
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 wskazanie podmiotu realizującego działania w ramach zadania,  

 racjonalność harmonogramu realizacji projektu, w tym 

wskazanie terminów rozpoczęcia i zakończenia działań, 

kolejność realizowanych zadań. 

W ramach oceny wymagane jest uzyskanie minimum 6 pkt. 

Nieuzyskanie minimalnej liczby punktów oznacza niespełnienie 

kryterium.  

przedstawienia 

wyjaśnień, a także 

do uzupełnienia 

lub poprawy 

projektu 

 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

Zdolność do 

efektywnej 

realizacji projektu 

Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów: 

1. potencjał Wnioskodawcy / partnerów: 0-6 pkt 

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 potencjał kadrowy Wnioskodawcy / partnerów oraz opis 

sposobu jego wykorzystania w ramach projektu (kluczowe 

osoby, które zostaną zaangażowane do realizacji projektu oraz 

ich planowana funkcja w projekcie),  

 potencjał finansowy i techniczny Wnioskodawcy / partnerów 

(zaplecze, pomieszczenia, sprzęt itp.) oraz opis sposobu jego 

wykorzystania w ramach projektu 

2. doświadczenie Wnioskodawcy / partnerów: 0-4 pkt 

w ramach subkryterium ocenie podlega doświadczenie Wnioskodawcy 

/ partnerów w obszarach:: 

 kształcenia zawodowego  

 realizacji działań na rzecz uczniów 

KOP  0-10 pkt 

 

W celu 

potwierdzenia 

adekwatnej liczby 

punktów dla 

danego projektu 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień, a także 

do uzupełnienia 

lub poprawy 

projektu 

 

3 indywidualne 



453 

 

nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

 realizacji działań z zakresu wsparcia EFS na terytorium, na 

którym będzie realizowany dany projekt. 

Punkty w ramach tego subkryterium będą przyznawane w następujący 

sposób: 

 Wnioskodawca posiada doświadczenie w jednym z trzech 

wskazanych obszarów– 1 pkt.  

 Wnioskodawca posiada doświadczenie w dwóch z trzech 

wskazanych obszarów– 2 pkt.  

 Wnioskodawca posiada doświadczenie w trzech wskazanych 

obszarach, niemniej jednak nie spełnia trzech przesłanek 

jednocześnie tj. nie realizował wsparcia z zakresu kształcenia 

zawodowego dla uczniów na terytorium, na którym będzie 

realizowany dany projekt – 3 pkt 

 Wnioskodawca realizował projekt z obszaru kształcenia 

zawodowego dla uczniów na terytorium, na którym będzie 

realizowany dany projekt – 4 pkt. 

Punkty w ramach tego subkryterium nie podlegają sumowaniu. 

Punkty otrzymane z poszczególnych subkryteriów podlegają 

sumowaniu.  

W ramach oceny wymagane jest uzyskanie minimum 6 pkt. 

Nieuzyskanie minimalnej liczby punktów oznacza niespełnienie 

kryterium. 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

Ryzyko 

nieosiągnięcia 

założeń projektu  

Ocenie w ramach kryterium podlega kompletność i trafność opisu 

ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu, w tym: 

KOP  0-10 pkt 

 

W celu 

potwierdzenia 

2 indywidualne 
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 analizy sytuacji, których wystąpienie utrudni lub uniemożliwi 

osiągnięcie wartości docelowej wskaźników produktu / 

rezultatu, 

 oceny prawdopodobieństwa wystąpienia powyższych sytuacji 

 opisu możliwych sposobów przeciwdziałania ryzyku lub 

minimalizowania negatywnych efektów w przypadku jego 

wystąpienia. 

W ramach oceny wymagane jest uzyskanie minimum 6 pkt. 

Nieuzyskanie minimalnej liczby punktów oznacza niespełnienie 

kryterium.  

adekwatnej liczby 

punktów dla 

danego projektu 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień, a także 

do uzupełnienia 

lub poprawy 

projektu 

 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 
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Sposób 

zarządzania 

projektem oraz 

zadania zlecone i 

rola partnerów 

(jeśli dotyczy) 

Kryterium dla projektów realizowanych w partnerstwie lub 

uwzględniających zadania zlecone 

Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów: 

1. sposób zarządzania projektem: 0- 6pkt 

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 poprawność, kompletność i spójność opisu sposobu zarządzania 

projektem, w tym:  

 podział obowiązków i zakres zadań na poszczególnych 

stanowiskach,  

 wymiar zaangażowania personelu,  

 sposób podejmowania decyzji 

2. rola partnerów lub innych podmiotów zaangażowanych w 

realizację projektu: 0- 4pkt 

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 poprawność opisu oraz uzasadnienie roli partnerów lub 

innych podmiotów zaangażowanych w realizację projektu, z 

uwzględnieniem zadań zleconych. 

Punkty podlegają sumowaniu.  

W ramach oceny wymagane jest uzyskanie minimum 6 pkt. 

Nieuzyskanie minimalnej liczby punktów oznacza niespełnienie 

kryterium.  

KOP  0-10 pkt 

 

W celu 

potwierdzenia 

adekwatnej liczby 

punktów dla 

danego projektu 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień, a także 

do uzupełnienia 

lub poprawy 

projektu 

 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

1 indywidualne 
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Kryterium dla projektów nierealizowanych w partnerstwie i 

nieuwzględniających zadań zleconych: 0-10 pkt  

Ocenie w ramach kryterium podlega: 

 poprawność, kompletność i spójność opisu sposobu zarządzania 

projektem, w tym: 

 podział obowiązków i zakres zadań na poszczególnych 

stanowiskach,  

 wymiar zaangażowania personelu,  

 sposób podejmowania decyzji. 

W ramach oceny wymagane jest uzyskanie minimum 6 pkt. 

Nieuzyskanie minimalnej liczby punktów oznacza niespełnienie 

kryterium. 

Kwalifikowalność i 

efektywność 

wydatków 

Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów: 

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 Funduszu Spójności na lata 2014-

2020 w wersji aktualnej na dzień ogłoszenia konkursu, 

wytycznymi ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego (jeśli 

dotyczy) oraz regulaminem konkursu: 0-4 pkt 

2. efektywność zaplanowanych wydatków w kontekście celu 

głównego oraz zadań podejmowanych w projekcie: 0-5 pkt 

3. prawidłowość sporządzenia tabel finansowych: 0-1 pkt 

Punkty podlegają sumowaniu. 

KOP  0-10 pkt 

 

W celu 

potwierdzenia 

adekwatnej liczby 

punktów dla 

danego projektu 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień, a także 

do uzupełnienia 

lub poprawy 

projektu 

2 indywidualne 
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W ramach oceny wymagane jest uzyskanie minimum 6 pkt. 

Nieuzyskanie minimalnej liczby punktów oznacza niespełnienie 

kryterium.  

 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

Wsparcie 

nauczycieli 

kształcenia 

zawodowego 

W ramach kryterium premiowane są projekty z zakresu doskonalenia 

umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli realizowane w 

formie studiów podyplomowych lub kursów kwalifikacyjnych 

przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela kształcenia 

zawodowego w ramach zawodów: 

 nowo wprowadzonych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa 

zawodowego,  

 wprowadzonych w efekcie modernizacji oferty kształcenia 

zawodowego albo tworzenia nowych kierunków nauczania w 

szkole/placówce prowadzącej kształcenie zawodowe,  

 na które występuje deficyt na regionalnym lub lokalnym 

rynku pracy oraz braki kadrowe wśród nauczycieli kształcenia 

zawodowego (lista zawodów na które występuje deficyt na 

regionalnym rynku pracy zostanie załączona do regulaminu 

konkursu): 

 projekt przewiduje, iż dla więcej niż 50 % nauczycieli objętych 

wsparciem, doskonalenie ich umiejętności i kompetencji 

zawodowych realizowane jest w jednej z form i w jednym z 

zakresów określonych powyżej – 10 pkt 

 projekt przewiduje, iż dla 30 – 50 % nauczycieli objętych 

wsparciem, doskonalenie ich umiejętności i kompetencji 

KOP 0 – 10 pkt 1 indywidualne 
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zawodowych realizowane jest w jednej z form i w jednym z 

zakresów określonych powyżej – 5 pkt 

 projekt nie przewiduje doskonalenia umiejętności i  

kompetencji zawodowych nauczycieli w żadnej z form i w 

żadnym z zakresów określonych powyżej  lub projekt 

przewiduje, iż dla mniej niż 30 % nauczycieli objętych 

wsparciem, doskonalenie ich umiejętności i kompetencji 

zawodowych realizowane jest w jednej z form i w jednym z 

zakresów określonych powyżej– 0 pkt 

Punkty nie podlegają sumowaniu. W ramach oceny nie jest 

wymagane uzyskanie minimum punktowego. Przyznanie 0 pkt nie 

eliminuje projektu z oceny. 

Partycypacja 

finansowa 

pracodawcy w 

kosztach praktyki 

lub stażu 

zawodowego 

W ramach kryterium premiowane są projekty, w których pracodawcy 

partycypują finansowo w wymiarze co najmniej 5% w kosztach 

organizacji i prowadzenia praktyki zawodowej lub stażu zawodowego: 

 w ramach projektu pracodawcy organizujący praktyki 

zawodowe lub staże zawodowe partycypują finansowo w 

wymiarze co najmniej 5% w kosztach ich organizacji – 10 pkt 

 w ramach projektu pracodawcy organizujący praktyki 

zawodowe lub staże zawodowe nie partycypują finansowo w 

wymiarze co najmniej 5% w kosztach ich organizacji – 0 pkt 

W ramach oceny nie jest wymagane uzyskanie minimum 

punktowego. Przyznanie 0 pkt nie eliminuje projektu z oceny. 

KOP 0-10 pkt 1 indywidualne 

Wykorzystanie e-

podręczników i  e-

zasobów/e-

materiałów 

W ramach kryterium premiowane są projekty w ramach których: 

1. kompetencje kluczowe oraz umiejętności uniwersalne niezbędne 

na rynku pracy wspierane są z wykorzystaniem e-podręczników 

bądź e-zasobów/e-materiałów dydaktycznych stworzonych dzięki 

KOP 0-10 pkt 1 indywidualne 



459 

 

nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

dydaktycznych 

oraz 

nowoczesnych 

technologii 

informatycznych i 

komunikacyjnych 

środkom EFS w latach 2007-2013 i 2014-2020 lub w ramach 

których prowadzone są szkolenia dla nauczycieli z wykorzystania 

ich w nauczaniu. 

2. realizowane będą zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych 

technologii informatycznych i komunikacyjnych (np. sprzęt 

komputerowy, innowacyjne programy komputerowe, smartfony), 

których zakup sfinansowano w ramach projektów realizowanych 

w ramach przedsięwzięcia Małopolska chmura edukacyjna 

(Poddziałanie 2.1.3, 10.1.4 oraz  10.2.3 RPO WM na lata 2014-

2020). 

Punkty w ramach tego kryterium będą przyznawane w następujący 

sposób: 

 W ramach projektu kompetencje kluczowe oraz umiejętności 

uniwersalne niezbędne na rynku pracy wspierane są zgodnie z 

zapisem w pkt 1 – 5 pkt 

 W ramach projektu zajęcia realizowane będą zgodnie z 

zapisem w pkt 2 – 5 pkt 

 W ramach projektu wparcie nie jest realizowane zgodnie z 

zapisami w punkcie 1 i 2  – 0 pkt  

Punkty podlegają sumowaniu. W ramach oceny nie jest wymagane 

uzyskanie minimum punktowego. Przyznanie 0 pkt nie eliminuje 

projektu z oceny. 

Trwałość 

utworzonych 

Centrów 

Kompetencji 

Zawodowych 

W ramach kryterium premiowane są projekty, w ramach których 

wspierane jest/zostanie utworzone centrum kształcenia zawodowego 

i ustawicznego (CKZiU): 

 W ramach projektu wspierane jest/utworzone zostanie CKZiU 

– 10 pkt 

KOP 0-10 pkt 1 indywidualne 
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 W ramach projektu utworzony zostanie CKZ realizujący 

zadania zbieżne z zadaniami CKZiU – 0 pkt 

W ramach oceny nie jest wymagane uzyskanie minimum 

punktowego. Przyznanie 0 pkt nie eliminuje projektu z oceny. 

Wsparcie Centrów 

Kompetencji 

Zawodowych 

W ramach kryterium premiowane są projekty w ramach których 

wsparcie kierowane jest na rozwój lub tworzenie Centrów 

Kompetencji Zawodowych (CKZ). 

 W ramach projektu tworzone jest CKZ w powiecie w którym 

takie centrum nie funkcjonuje – 10 pkt 

 Projekt dotyczy wsparcia istniejącego CKZ lub CKZ jest 

tworzony w powiecie w którym funkcjonują inne takie centra 

– 5 pkt 

 Projekt nie dotyczy tworzenia/wsparcia CKZ – 0 pkt 

Punkty nie podlegają sumowaniu. W ramach oceny nie jest 

wymagane uzyskanie minimum punktowego. Przyznanie 0 pkt nie 

eliminuje projektu z oceny. 

KOP 0-10 pkt 2 indywidualne 

Wsparcie miast 

średnich 

W ramach kryterium premiowane są projekty, w ramach których 

wspierani są uczniowie ze szkół i placówek zlokalizowanych na terenie 

miast średnich, w tym w szczególności miast średnich tracących 

funkcje społeczno-gospodarcze, z terenu województwa 

małopolskiego. Lista miast będzie stanowić załącznik do Regulaminu 

konkursu (opracowanie na podstawie dokumentu pn.: Delimitacja 

miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, Warszawa, 

listopad 2016 r.)  

Punkty przyznawane będą w następujący sposób: 

KOP 0-5 pkt 1 indywidualne 
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 W ramach projektu wspierani są uczniowie szkół i placówek 

zlokalizowanych na terenie miast średnich tracących funkcje 

społeczno-gospodarcze z terenu województwa 

małopolskiego– 5 pkt  

 W ramach projektu wspierani są uczniowie szkół i placówek 

zlokalizowanych na terenie pozostałych miast średnich z 

terenu województwa małopolskiego – 3 pkt 

 W ramach projektu wspierani są uczniowie szkół i placówek 

zlokalizowanych na pozostałym obszarze województwa 

małopolskiego – 0 pkt 

Punkty nie podlegają sumowaniu. W ramach oceny nie jest 

wymagane uzyskanie minimum punktowego. 

Wpływ projektu na 

rozwój 

gospodarczo-

społeczny 

Kryterium strategiczne, w ramach którego oceniany będzie wpływ 

efektów realizacji projektu na rozwój gospodarczy i społeczny regionu, 

przy uwzględnieniu zrównoważonego rozwoju w wymiarze 

subregionalnym. Ocenie w ramach kryterium podlegać będzie  bilans 

zysków i strat społecznych i gospodarczych, z uwzględnieniem 

specyfiki obszaru wsparcia. 

Ocena w ramach kryterium obejmuje w szczególności takie czynniki 

jak:  

1. wpływ na realizację celów subregionalnego programu rozwoju,   

2. wpływ na poprawę warunków dla rozwoju gospodarczego 

subregionu, 

3. wpływ na wzmacnianie spójności wewnętrznej subregionu, w 

tym zwiększenie dostępności do usług publicznych. 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

KOP 2-10 pkt 4 porównawcze 
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 10 pkt – stwierdzenie wysokiego wpływu na rozwój gospodarczo-

społeczny subregionu, 

 6 pkt – stwierdzenie umiarkowanego wpływu na rozwój 

gospodarczo-społeczny subregionu, 

 2 pkt – stwierdzenie niskiego wpływu na rozwój gospodarczo-

społeczny subregionu, 

W szczególności w ramach kryterium ocenie podlegać będzie 

przedstawione przez wnioskodawcę w treści wniosku uzasadnienie 

dotyczące tworzenia CKZ w danej branży uwzględniające kluczowe 

znaczenie branży dla rozwoju gospodarki regionalnej oraz 

zapotrzebowanie regionalnego lub lokalnego rynku pracy, na 

pracowników w tej branży. 

Punkty nie podlegają sumowaniu. W ramach oceny nie jest 

wymagane uzyskanie minimum punktowego.  
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Poddziałanie 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów 

nr i nazwa osi priorytetowej 10 OŚ PRIORYTETOWA WIEDZA I KOMPETENCJE 

nr i nazwa działania Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego (PRIORYTET INWESTYCYJNY 10iv) 

nr i nazwa poddziałania  Poddziałanie 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów 

typ projektu A. kreowanie i koordynacja rozwoju kształcenia zawodowego w regionie 

B. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych 

C. promocja kształcenia zawodowego oraz działania z obszaru doradztwa edukacyjno – zawodowego oraz 

orientacji zawodowej, w szczególności skierowane do uczniów szkół gimnazjalnych, w tym w formule 

Festiwalu Zawodów 

D. małopolska chmura edukacyjna – komponent dotyczący przedmiotów zawodowych 

tryb wyboru / ścieżka wyboru tryb pozakonkursowy 

 

nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

ocena formalna 

Kwalifikowalność 

wnioskodawcy i 

partnerów (jeśli 

dotyczy) 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy: 

1. Wnioskodawca i partnerzy (jeśli dotyczy) znajdują się w 

katalogu typów Beneficjentów w SzOOP dla danego 

poddziałania, 

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 ust. 4 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 885, z 

późn. zm.),  

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

skutkach powierzania wykonywania pracy 

KOP  tak / nie  

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

- indywidulane 
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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 2015 r., 

poz.1212), 

3. Wnioskodawca i partnerzy (o ile budżet projektu 

uwzględnia wydatki partnera) posiadają roczny obrót równy 

lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie. W 

przypadku, gdy projekt trwa dłużej niż jeden rok 

kalendarzowy (12 miesięcy) należy wartość obrotu odnieść 

do roku realizacji projektu, w którym wartość planowanych 

wydatków jest najwyższa, 

4. Wyboru partnera dokonano zgodnie z art. 33 ust. 2 i 3 

ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014-2020 (jeśli dotyczy). 

Ocena pkt 2 i 4 odbywa się w oparciu o oświadczenia 

przedstawione przez Wnioskodawcę. 

negatywną oceną 

projektu 

 

Kwalifikowalność 

projektu 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy: 

1. projekt wpisuje się w typy projektów wskazane dla 

danego poddziałania, zgodnie z SzOOP, 

2. Wnioskodawca w okresie realizacji projektu prowadzi 

biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę 

oddział, czy inną formę działalności) na terenie 

województwa małopolskiego z możliwością udostępnienia 

KOP  tak / nie  

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

- indywidulane 
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pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewnia 

uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z 

kadrą projektu, 

3. projekt jest ujęty w wykazie projektów zidentyfikowanych 

w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącym 

załącznik do SzOOP, 

4. występuje zgodność z zasadniczymi elementami 

zidentyfikowanego projektu,  

Ocena odbywa się w oparciu o kartę projektu. 

5. 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, 

spełnienia 

kryterium 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

 



466 

 

nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

6. projekt (lub jego część) nie otrzymał dofinansowania z 

innych środków,  

7. grupa docelowa jest zgodna z zapisami SzOOP oraz 

Podręcznikiem kwalifikowania wydatków objętych 

dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-

2020. 

Ocena pkt 5 i 6 odbywa się w oparciu o oświadczenia 

przedstawione przez Wnioskodawcę.   

Poprawność 

wypełnienia 

wniosku i 

załączników 

W ramach kryterium ocenie podlega: 

1. czy wypełniono wszystkie wymagane pola wniosku, 

2. czy zostały przedstawione wszystkie wymagane załączniki 

(jeśli dotyczy), 

3. czy załączniki zostały przygotowane zgodnie z instrukcją 

(jeśli dotyczy). 

KOP  tak / nie  

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

- indywidulane 

ocena merytoryczna 
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Specyficzne warunki 

wstępne  

W ramach kryterium ocenie podlega: 

1. czy projekt jest zgodny ze specyficznymi warunkami 

dotyczącymi danego działania/ poddziałania/ typu 

projektu, określonymi w SzOOP,  

2. poprawność merytoryczna wypełnienia wniosku o 

dofinansowanie pod kątem zgodności z warunkami 

określonymi w dokumentacji naboru projektu 

pozakonkursowego na podstawie, w szczególności  

wytycznych horyzontalnych Ministra Infrastruktury i 

Rozwoju tj. Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć 

z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego w 

obszarze edukacji na lata 2014-2020. 

KOP tak / nie 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

- indywidualne 

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 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

- indywidualne 
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Zakres i limit 

finansowania 

krzyżowego  

(cross-financing) 

oraz środków 

trwałych 

W ramach kryterium ocenie podlega zgodność z limitami oraz 

zasadami określonymi w Podręczniku kwalifikowania wydatków 

objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

i SzOOP w zakresie: 

1. finansowania krzyżowego (cross-financingu) wraz z 

uzasadnieniem stosowania, 

2. zakupionych środków trwałych wraz z uzasadnieniem 

stosowania. 

KOP  tak / nie 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

- indywidualne 

Poprawność 

montażu 

finansowego 

projektu 

1. W ramach kryterium ocenie podlega zgodność z limitami 

oraz zasadami określonymi w Podręczniku kwalifikowania 

wydatków objętych dofinansowaniem w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020 i SzOOP, 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) kosztów pośrednich, 

d) zlecania usług merytorycznych w ramach projektu,  

KOP  tak / nie 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu  

- indywidualne 



469 

 

nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

e) wydatków ponoszonych poza obszarem UE (o ile 

dotyczy). 

2. W ramach kryterium ocenie podlega czy wydatki w 

projekcie o wartości wkładu publicznego 

nieprzekraczającej wyrażonej w PLN równowartości 

kwoty 100 000 EUR są rozliczane uproszczonymi 

metodami, zgodnie z Podręcznikiem kwalifikowania 

wydatków objętych dofinansowaniem w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020. 

Plan wykorzystania 

/ utrzymania 

efektów projektu  

W ramach kryterium ocenie podlega, czy: 

1. Wnioskodawca przedstawił plan wykorzystania / 

utrzymania efektów projektu po zakończeniu jego 

realizacji i po okresie trwałości (jeśli dotyczy), 

2. w przypadku nieprzedstawienia powyższego planu, 

Wnioskodawca przedstawił wyjaśnienie uzasadniające 

brak możliwości i/lub zasadności utrzymania efektów 

projektu po zakończeniu jego realizacji i po okresie 

trwałości (jeśli dotyczy). 

KOP  tak / nie 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu  

- indywidualne 

Adekwatność celu 

głównego projektu  

i poprawność 

W ramach kryterium ocenie podlega: 

1. adekwatność celu głównego projektu, w tym: 

 poprawność sformułowania celu głównego projektu, 

KOP  tak / nie 

dopuszczalne 

wezwanie 

- indywidualne 
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przyjętych 

wskaźników 

 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. 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

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, 

 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, 

KOP  tak / nie 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

- indywidualne 
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 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. 

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 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu  

- indywidualne 

Zdolność do 

efektywnej 

realizacji projektu 

W ramach kryterium ocenie podlega: 

1. potencjał Wnioskodawcy / partnerów, w tym: 

KOP  tak / nie - indywidualne 
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 potencjał kadrowy Wnioskodawcy / partnerów oraz opis 

sposobu jego wykorzystania w ramach projektu 

(kluczowe osoby, które zostaną zaangażowane do 

realizacji projektu oraz ich planowana funkcja w 

projekcie),  

 potencjał finansowy i techniczny Wnioskodawcy / 

partnerów (zaplecze, pomieszczenia, sprzęt itp.) oraz 

opis sposobu jego wykorzystania w ramach projektu 

2. doświadczenie Wnioskodawcy / partnerów: 

 doświadczenie Wnioskodawcy / partnerów w obszarze 

tematycznym odpowiadającym danemu projektowi, 

 doświadczenie Wnioskodawcy / partnerów w realizacji 

działań na rzecz grupy docelowej, do której skierowany 

jest dany projekt,  

 doświadczenie Wnioskodawcy / partnerów w realizacji 

działań na terytorium, na którym będzie realizowany 

dany projekt. 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

Ryzyko 

nieosiągnięcia 

założeń projektu  

Ocenie w ramach kryterium podlega kompletność i trafność 

opisu ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu, w tym: 

 analizy sytuacji, których wystąpienie utrudni lub 

uniemożliwi osiągnięcie wartości docelowej wskaźników 

produktu / rezultatu, 

 oceny prawdopodobieństwa wystąpienia powyższych 

sytuacji, 

KOP  tak / nie 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

- indywidualne 
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 opisu możliwych sposobów przeciwdziałania ryzyku lub 

minimalizowania negatywnych efektów w przypadku 

jego wystąpienia. 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

Sposób zarządzania 

projektem oraz 

zadania zlecone i 

rola partnerów  

(jeśli dotyczy) 

W ramach kryterium ocenie podlega: 

1. sposób zarządzania projektem, w tym: 

 poprawność, kompletność i spójność opisu sposobu 

zarządzania projektem, w tym:  

 podział obowiązków i zakres zadań na 

poszczególnych stanowiskach,  

 wymiar zaangażowania personelu,  

 sposób podejmowania decyzji 

2. rola partnerów lub innych podmiotów zaangażowanych w 

realizację projektu, w tym: 

 poprawność opisu oraz uzasadnienie roli partnerów lub 

innych podmiotów zaangażowanych w realizację 

projektu, z uwzględnieniem zadań zleconych. 

KOP  tak / nie 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

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 

horyzontalnych Ministra Infrastruktury i Rozwoju, 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,  

KOP  tak / nie 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

- indywidualne 
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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, a w przypadku dwóch pozostałych 

zasad projekt charakteryzuje się neutralnym lub pozytywnym 

wpływem na ich realizację. 

Stwierdzenie negatywnego wpływu projektu na realizację 

którejkolwiek z zasad skutkuje niespełnieniem kryterium. 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu  

 

Kwalifikowalność i 

efektywność 

wydatków 

W ramach kryterium ocenie podlega: 

1. kwalifikowalność, w tym niezbędność i racjonalność 

wydatków zgodnie z Podręcznikiem kwalifikowania 

wydatków objętych dofinansowaniem w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020, wytycznymi 

horyzontalnymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju (jeśli 

dotyczy), 

2. efektywność zaplanowanych wydatków w kontekście celu 

głównego oraz zadań podejmowanych w projekcie, 

3. prawidłowość sporządzenia tabel finansowych. 

KOP  tak / nie 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu  

- indywidualne 
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Poddziałanie 10.2.4 Kształcenie zawodowe osób dorosłych 

nr i nazwa osi priorytetowej 10 OŚ WIEDZA I KOMPETENCJE 

nr i nazwa działania Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego (PRIORYTET INWESTYCYJNY 10iv) 

nr i nazwa poddziałania  Poddziałanie 10.2.4 Kształcenie zawodowe osób dorosłych 

typ projektu A. rozwijanie kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych w ramach pozaszkolnych form 

kształcenia oraz działania z zakresu potwierdzania kwalifikacji 

 

nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

ocena formalna 

Kwalifikowalność 

wnioskodawcy i 

partnerów (jeśli 

dotyczy) 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy: 

1. Wnioskodawca i partnerzy (jeśli dotyczy) znajdują 

się w katalogu typów Beneficjentów w SzOOP w 

wersji aktualnej na dzień zatwierdzenia kryterium 

przez Komitet Monitorujący RPO WM na lata 

2014-2020 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 ust. 4 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (j.t.Dz.U.2017r. z poz. 

2077 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 

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 
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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 2018 r. poz. 703), 

3. Wnioskodawca i partnerzy (o ile budżet projektu 

uwzględnia wydatki partnera) posiadają łącznie 

roczny obrót równy lub wyższy od rocznych 

wydatków w projekcie. W przypadku, gdy projekt 

trwa dłużej niż jeden rok kalendarzowy (12 

miesięcy) należy wartość obrotu odnieść do roku 

realizacji projektu, w którym wartość planowanych 

wydatków jest najwyższa, 

4. Wyboru partnera dokonano 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 (jeśli dotyczy). 

Ocena pkt 2, 3 i 4 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 

w wersji aktualnej na dzień zatwierdzenia 

kryterium przez Komitet Monitorujący RPO WM na 

lata 2014-2020,  

KOP  tak / nie 

 

w celu potwierdzenia 

spełnienia kryterium 

dopuszczalne wezwanie 

Wnioskodawcy do 

- indywidualne 
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2. Wnioskodawca w okresie realizacji projektu 

prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, 

delegaturę oddział czy inną formę działalności) na 

terenie województwa małopolskiego z możliwością 

udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego 

projektu oraz zapewnia uczestnikom projektu 

możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu, 

3. projekt jest ujęty wykazie projektów 

zidentyfikowanych w ramach trybu 

pozakonkursowego, stanowiącym załącznik do 

SzOOP w wersji aktualnej na dzień wystosowania 

wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie, 

4. występuje zgodność z zasadniczymi elementami 

zidentyfikowanego projektu (ocena odbywa się w 

oparciu o kartę projektu), 

5. 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 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak również do 

uzupełnienia lub poprawy 

projektu 

 

niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną 

oceną projektu 
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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, 

6. projekt (lub jego część) nie otrzymał 

dofinansowania z innych środków, 

7. grupa docelowa jest zgodna z zapisami SzOOP w 

wersji aktualnej na dzień zatwierdzenia kryterium 

przez Komitet Monitorujący RPO WM na lata 2014-

2020 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 w wersji aktualnej na dzień wystosowania 

wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie. 

Ocena pkt 2, 5 i 6 odbywa się w oparciu o 

oświadczenia przedstawione przez Wnioskodawcę. 

ocena merytoryczna 
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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 w wersji aktualnej na dzień zatwierdzenia 

kryterium przez Komitet Monitorujący RPO WM na 

lata 2014-2020, 

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 przedsięwzięć z 

udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-

2020 z dnia 01.01.2018 r. 

W przypadku zmiany ww. Wytycznych na etapie 

realizacji projektu, warunki o których mowa 

powyżej będą także spełnione, jeżeli Beneficjent  

stosować będzie do projektu, w całości zmienione 

Wytyczne.  

KOP tak / nie 

 

w celu potwierdzenia 

spełnienia kryterium 

dopuszczalne wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak również do 

zupełnienia lub poprawy 

projektu 

niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną 

oceną projektu  

- indywidualne 

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: 

KOP  tak / nie 

 

w celu potwierdzenia 

spełnienia kryterium 

dopuszczalne wezwanie 

Wnioskodawcy do 

- indywidualne 
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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. 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak również do 

uzupełnienia lub poprawy 

projektu 

niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną 

oceną projektu 

Zakres i limit  

finansowania 

krzyżowego (cross-

financing)  

oraz zakupu środków 

trwałych  

W ramach kryterium ocenie podlega zgodność z 

limitami oraz zasadami, w tym zasadami dotyczącymi 

zwiększania limitu 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 w wersji aktualnej na dzień wystosowania 

wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie i 

SzOOP  w wersji aktualnej na dzień zatwierdzenia 

kryterium przez Komitet Monitorujący RPO WM na 

lata 2014-2020, w zakresie: 

1. finansowania krzyżowego (cross-financingu) 

wraz z uzasadnieniem stosowania, 

2. zakupionych środków trwałych wraz z 

uzasadnieniem stosowania. 

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 

KOP  tak / nie 

 

w celu potwierdzenia 

spełnienia kryterium 

- indywidualne 
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Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020 w wersji aktualnej na 

dzień wystosowania wezwania do złożenia wniosku o 

dofinansowanie i SzOOP w wersji aktualnej na dzień 

zatwierdzenia kryterium przez Komitet Monitorujący 

RPO WM na lata 2014-2020 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) kosztów pośrednich, 

d) prawidłowości stosowania uproszczonych metod 

rozliczania wydatków (o ile dotyczy) 

e) wydatków ponoszonych poza obszarem UE (o ile 

dotyczy). 

dopuszczalne wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak również do 

uzupełnienia lub poprawy 

projektu 

niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną 

oceną projektu 

Adekwatność celu 

głównego projektu  

i poprawność 

przyjętych 

wskaźników 

W ramach kryterium ocenie podlega: 

1. adekwatność celu głównego projektu, w tym: 

 adekwatność celu głównego projektu do 

osiągnięcia celu szczegółowego / celów 

szczegółowych danego działania / poddziałania 

zgodnie z SzOOP w wersji aktualnej na dzień 

zatwierdzenia kryterium przez Komitet 

Monitorujący RPO WM na lata 2014-2020,  

KOP  tak / nie 

 

w celu potwierdzenia 

spełnienia kryterium 

dopuszczalne wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak również do 

- indywidualne 
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 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. 

uzupełnienia lub poprawy 

projektu 

niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną 

oceną projektu  

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, 

 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 

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 
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(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. 

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 
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Zdolność do 

efektywnej realizacji 

projektu 

W ramach kryterium ocenie podlega: 

1. potencjał Wnioskodawcy / partnerów, w tym: 

4. potencjał kadrowy Wnioskodawcy / partnerów 

oraz opis sposobu jego wykorzystania w ramach 

projektu (kluczowe osoby, które zostaną 

zaangażowane do realizacji projektu oraz ich 

planowana funkcja w projekcie),  

5. potencjał finansowy i techniczny 

Wnioskodawcy / partnerów (zaplecze, 

pomieszczenia, sprzęt itp.) oraz opis sposobu 

jego wykorzystania w ramach projektu, 

2. doświadczenie Wnioskodawcy / partnerów, w 

tym: 

W ramach subkryterium ocenie podlega 

doświadczenie Wnioskodawcy / partnerów w obszarze 

tematycznym odpowiadającym danemu projektowi, w 

realizacji działań na rzecz grupy docelowej, do której 

skierowany jest dany projekt, w realizacji działań na 

terytorium, na którym będzie realizowany dany 

projekt. 

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 

Ryzyko nieosiągnięcia 

założeń projektu  

Ocenie w ramach kryterium podlega kompletność i 

trafność opisu ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu, 

w tym: 

 analizy sytuacji, których wystąpienie utrudni 

lub uniemożliwi osiągnięcie wartości docelowej 

wskaźników produktu / rezultatu, 

KOP  tak / nie 

 

w celu potwierdzenia 

spełnienia kryterium 

dopuszczalne wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

- indywidualne 
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 oceny prawdopodobieństwa wystąpienia 

powyższych sytuacji, 

 opisu możliwych sposobów przeciwdziałania 

ryzyku lub minimalizowania negatywnych 

efektów w przypadku jego wystąpienia. 

wyjaśnień, jak również do 

uzupełnienia lub poprawy 

projektu 

 

niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną 

oceną projektu 

Sposób zarządzania 

projektem oraz 

zadania zlecone i rola 

partnerów (jeśli 

dotyczy) 

Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów: 

 

1. sposób zarządzania projektem 

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 poprawność, kompletność i spójność opisu 

sposobu zarządzania projektem, w tym:  

 podział obowiązków i zakres zadań na 

poszczególnych stanowiskach,  

 wymiar zaangażowania personelu,  

 sposób podejmowania decyzji 

2. rola partnerów lub innych podmiotów 

zaangażowanych w realizację projektu,  

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 poprawność opisu oraz uzasadnienia roli 

partnerów lub innych podmiotów 

zaangażowanych w realizację projektu, z 

uwzględnieniem zadań zleconych. 

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 
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Wpływ na polityki 

horyzontalne  

W ramach kryterium ocenie podlega zgodność 

projektu z zasadami horyzontalnymi, w tym wpływ na 

realizację: 

 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 w wersji aktualnej 

na dzień wystosowania wezwania do złożenia 

wniosku o dofinansowanie,  

 zasady równości szans i niedyskryminacji, w 

tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami, 

 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 

zgodnie z 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 w wersji aktualnej na 

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 
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dzień wystosowania wezwania do złożenia wniosku o 

dofinansowanie oraz charakteryzuje się neutralnym 

lub pozytywnym wpływem na realizację zasady 

zrównoważonego rozwoju.  Stwierdzenie 

negatywnego wpływu projektu na realizację 

którejkolwiek z zasad skutkuje niespełnieniem 

kryterium 

Kwalifikowalność i 

efektywność 

wydatków 

W ramach kryterium ocenie podlega: 

 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 Funduszu Spójności na lata 

2014-2020 w wersji aktualnej na dzień 

wystosowania wezwania do złożenia wniosku o 

dofinansowanie, wytycznymi ministra 

właściwego ds. rozwoju regionalnego (jeśli 

dotyczy) oraz regulaminem naboru, 

 efektywność zaplanowanych wydatków w 

kontekście celu głównego oraz zadań 

podejmowanych w projekcie, 

 prawidłowość sporządzenia tabel finansowych. 

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 
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Działanie 10.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych 

nr i nazwa osi priorytetowej 10 OŚ PRIORYTETOWA WIEDZA I KOMPETENCJE 

nr i nazwa działania Działanie 10.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych (PRIORYTET INWESTYCYJNY 10iii) 

nr i nazwa poddziałania  - 

typ projektu A. rozwijanie kompetencji i umiejętności osób dorosłych 

tryb wyboru / ścieżka wyboru tryb pozakonkursowy 

 

nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

ocena formalna 

Kwalifikowalność 

wnioskodawcy i 

partnerów (jeśli 

dotyczy) 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy: 

1. Wnioskodawca i partnerzy (jeśli dotyczy) znajdują się w 

katalogu typów Beneficjentów w SzOOP dla danego 

poddziałania, 

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 ust. 4 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 885, 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), 

KOP  tak / nie 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

- indywidulane 
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nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

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 2015 r., 

poz.1212). 

3. Wnioskodawca i partnerzy (o ile budżet projektu 

uwzględnia wydatki partnera) posiadają roczny obrót 

równy lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie. W 

przypadku, gdy projekt trwa dłużej niż jeden rok 

kalendarzowy (12 miesięcy) należy wartość obrotu 

odnieść do roku realizacji projektu, w którym wartość 

planowanych wydatków jest najwyższa, 

4. Wyboru partnera dokonano zgodnie z art. 33 ust. 2 i 3 

ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014-2020 (jeśli dotyczy). 

Ocena pkt 2 i 4 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 poddziałania, zgodnie z SzOOP, 

2. Wnioskodawca w okresie realizacji projektu prowadzi 

biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę 

oddział, czy inną formę działalności) na terenie 

województwa małopolskiego z możliwością udostępnienia 

pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewnia 

uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z 

kadrą projektu, 

KOP  tak / nie 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

- indywidulane 
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nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

3. projekt jest ujęty w wykazie projektów zidentyfikowanych 

w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącym 

załącznik do SzOOP, 

4. występuje zgodność z zasadniczymi elementami 

zidentyfikowanego projektu,  

Ocena odbywa się w oparciu o kartę projektu. 

5. 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, 

6. projekt (lub jego część) nie otrzymał dofinansowania z 

innych środków,  

7. grupa docelowa jest zgodna z zapisami SzOOP oraz 

Podręcznikiem kwalifikowania wydatków objętych 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 
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nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-

2020. 

Ocena pkt 5 i 6 odbywa się w oparciu o oświadczenia 

przedstawione przez Wnioskodawcę. 

Poprawność 

wypełnienia wniosku 

i załączników 

W ramach kryterium ocenie podlega: 

1. czy wypełniono wszystkie wymagane pola wniosku, 

2. czy zostały przedstawione wszystkie wymagane załączniki 

(jeśli dotyczy), 

3. czy załączniki zostały przygotowane zgodnie z instrukcją 

(jeśli dotyczy). 

KOP  tak / nie 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

- indywidulane 

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 SzOOP,  

2. poprawność merytoryczna wypełnienia wniosku o 

dofinansowanie pod kątem zgodności z warunkami 

określonymi w dokumentacji naboru projektu 

KOP tak / nie 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

- indywidualne 
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nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

pozakonkursowego na podstawie, w szczególności 

wytycznych horyzontalnych Ministra Infrastruktury i 

Rozwoju tj. Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć 

z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego w 

obszarze edukacji na lata 2014-2020. 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

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 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

- indywidualne 

Zakres i limit 

finansowania 

krzyżowego  

(cross-financing) oraz 

środków trwałych 

W ramach kryterium ocenie podlega zgodność z limitami oraz 

zasadami określonymi w Podręczniku kwalifikowania 

wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 

2014-2020 i SzOOP w zakresie: 

KOP  tak / nie 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

- indywidualne 
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nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

1. finansowania krzyżowego (cross-financingu) wraz z 

uzasadnieniem stosowania, 

2. zakupionych środków trwałych wraz z uzasadnieniem 

stosowania. 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

Poprawność montażu 

finansowego 

projektu 

1. W ramach kryterium ocenie podlega zgodność z limitami 

oraz zasadami określonymi w Podręczniku kwalifikowania 

wydatków objętych dofinansowaniem w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020 i SzOOP, 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) kosztów pośrednich, 

d) zlecania usług merytorycznych w ramach projektu,  

e) wydatków ponoszonych poza obszarem UE (o ile 

dotyczy). 

2. W ramach kryterium ocenie podlega czy wydatki w 

projekcie o wartości wkładu publicznego 

nieprzekraczającej wyrażonej w PLN równowartości kwoty 

100 000 EUR są rozliczane uproszczonymi metodami, 

zgodnie z Podręcznikiem kwalifikowania wydatków 

KOP  tak / nie 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu  

- indywidualne 
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nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 

lata 2014-2020. 

Plan wykorzystania / 

utrzymania efektów 

projektu  

W ramach kryterium ocenie podlega, czy: 

1. Wnioskodawca przedstawił plan wykorzystania / 

utrzymania efektów projektu po zakończeniu jego 

realizacji i po okresie trwałości (jeśli dotyczy), 

2. w przypadku nieprzedstawienia powyższego planu, 

Wnioskodawca przedstawił wyjaśnienie uzasadniające 

brak możliwości i/lub zasadności utrzymania efektów 

projektu po zakończeniu jego realizacji i po okresie 

trwałości (jeśli dotyczy). 

KOP  tak / nie 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

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 

KOP  tak / nie 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

- indywidualne 
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nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

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. 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

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, 

 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 

KOP  tak / nie 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

- indywidualne 
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nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

źródłach danych dotyczących skali zainteresowania 

planowanym wsparciem. 

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 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu  

- indywidualne 

Zdolność do 

efektywnej realizacji 

projektu 

W ramach kryterium ocenie podlega: 

1. potencjał Wnioskodawcy / partnerów, w tym: 

 potencjał kadrowy Wnioskodawcy / partnerów oraz opis 

sposobu jego wykorzystania w ramach projektu 

(kluczowe osoby, które zostaną zaangażowane do 

realizacji projektu oraz ich planowana funkcja w 

projekcie),  

KOP  tak / nie 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

- indywidualne 
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nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

 potencjał finansowy i techniczny Wnioskodawcy / 

partnerów (zaplecze, pomieszczenia, sprzęt itp.) oraz 

opis sposobu jego wykorzystania w ramach projektu 

2. doświadczenie Wnioskodawcy / partnerów: 

 doświadczenie Wnioskodawcy / partnerów w obszarze 

tematycznym odpowiadającym danemu projektowi, 

 doświadczenie Wnioskodawcy / partnerów w realizacji 

działań na rzecz grupy docelowej, do której skierowany 

jest dany projekt,  

 doświadczenie Wnioskodawcy / partnerów w realizacji 

działań na terytorium, na którym będzie realizowany 

dany projekt. 

spełnienia 

kryterium 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

Ryzyko 

nieosiągnięcia 

założeń projektu  

Ocenie w ramach kryterium podlega kompletność i trafność 

opisu ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu, w tym: 

 analizy sytuacji, których wystąpienie utrudni lub 

uniemożliwi osiągnięcie wartości docelowej wskaźników 

produktu / rezultatu, 

 oceny prawdopodobieństwa wystąpienia powyższych 

sytuacji 

 opisu możliwych sposobów przeciwdziałania ryzyku lub 

minimalizowania negatywnych efektów w przypadku 

jego wystąpienia. 

KOP  tak / nie 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

- indywidualne 
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Sposób zarządzania 

projektem oraz 

zadania zlecone i rola 

partnerów  

(jeśli dotyczy) 

W ramach kryterium ocenie podlega: 

1. sposób zarządzania projektem, w tym: 

 poprawność, kompletność i spójność opisu sposobu 

zarządzania projektem, w tym:  

 podział obowiązków i zakres zadań na 

poszczególnych stanowiskach,  

 wymiar zaangażowania personelu,  

 sposób podejmowania decyzji 

2. rola partnerów lub innych podmiotów zaangażowanych w 

realizację projektu, w tym: 

 poprawność opisu oraz uzasadnienie roli partnerów 

lub innych podmiotów zaangażowanych w realizację 

projektu, z uwzględnieniem zadań zleconych. 

KOP  tak / nie 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

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 

horyzontalnych Ministra Infrastruktury i Rozwoju, 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. 

KOP  tak / nie 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu  

- indywidualne 
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Kryterium zostanie uznane za spełnione w przypadku gdy w 

zakresie zasady równości szans kobiet i mężczyzn standard 

minimum jest spełniony, a w przypadku dwóch pozostałych 

zasad projekt charakteryzuje się neutralnym lub pozytywnym 

wpływem na ich realizację. 

Stwierdzenie negatywnego wpływu projektu na realizację 

którejkolwiek z zasad skutkuje niespełnieniem kryterium 

Kwalifikowalność i 

efektywność 

wydatków 

W ramach kryterium ocenie podlega: 

1. kwalifikowalność, w tym niezbędność i racjonalność 

wydatków zgodnie z Podręcznikiem kwalifikowania 

wydatków objętych dofinansowaniem w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020, wytycznymi 

horyzontalnymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju (jeśli 

dotyczy), 

2. efektywność zaplanowanych wydatków w kontekście celu 

głównego oraz zadań podejmowanych w projekcie, 

3. prawidłowość sporządzenia tabel finansowych. 

KOP  tak / nie 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu  

- indywidualne 
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11 Oś Priorytetowa rewitalizacja przestrzeni regionalnej 

Działanie 11.1 Rewitalizacja miast 

Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie 

nr i nazwa osi priorytetowej 11 OŚ PRIORYTETOWA REWITALIZACJA PRZESTRZENI REGIONALNEJ 

nr i nazwa działania Działanie 11.1 Rewitalizacja miast 

nr i nazwa poddziałania  Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie 

typ projektu A. przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na 

cele społeczne, 

B. budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastruktury kultury 

C. działania prowadzące do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów 

D. zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne 

E. modernizacje, renowacje budynków użyteczności publicznej poprawiające ich estetykę zewnętrzną 

F. modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych 

 

nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

ocena formalna 

Kwalifikowalność 

wnioskodawcy i 

partnerów  

(jeśli dotyczy) 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy Wnioskodawca i 

partnerzy (jeśli dotyczy) znajdują się w katalogu typów 

Beneficjentów w SzOOP dla danego działania / poddziałania / 

typu projektu. 

Ponadto weryfikowane będzie, czy Wnioskodawca i partnerzy 

(jeśli dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o 

dofinansowanie, tj. czy nie zachodzą przesłanki określone w:  

1. art. 207 ust. 4 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.),  

pracownik 

IOK – 

członek KOP 

tak / nie  

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium  

- indywidualne 
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2. 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), 

3. 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 2015 r. poz.1212 

z późn. zm.). 

Ocena w ramach kryterium odbywa się w oparciu o 

oświadczenia przedstawione przez Wnioskodawcę. 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

Kwalifikowalność 

projektu 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy: 

1. projekt jest zgodny z celami danego działania / 

poddziałania – projekt charakteryzuje się wewnętrzną 

logiką, co oznacza, że zaplanowane działania odpowiadają 

na zdefiniowany problem i pozwolą na osiągnięcie 

założonego celu, wpisującego się w cele danego działania 

/ poddziałania, 

2. projekt wpisuje się w typy projektów wskazane dla 

danego działania / poddziałania, zgodnie z SzOOP i 

regulaminem konkursu, 

3. projekt jest zgodny z warunkami specyficznymi dla 

danego działania /poddziałania, określonymi w SzOOP i 

regulaminie konkursu,  

4. projekt jest zgodny z przepisami prawa w zakresie ocen 

oddziaływania na środowisko (jeśli dotyczy), tj. ustawy z 

dn. 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

pracownik 

IOK – 

członek KOP 

tak / nie  

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

 

- indywidualne 
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środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz.U. 2016 poz. 353) 

Ocena odbywa się w oparciu o dokumentację załączoną 

do wniosku o dofinansowanie. 

5. 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, 

6. projekt (lub jego część) nie otrzymał dofinansowania z 

innych środków, 

Ocena w pkt. 5 i 6 odbywa się w oparciu o oświadczenia 

przedstawione przez Wnioskodawcę. 
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7. okres realizacji projektu jest zgodny z wymaganiami 

określonymi w regulaminie konkursu. 

Specyficzne warunki 

wstępne 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy: 

1. program rewitalizacji, z którego wynika zgłoszony 

projekt, znajduje się w wykazie programów rewitalizacji 

prowadzonym przez Instytucję Zarządzającą RPO, dla 

których IZ RPO przeprowadziła z wynikiem pozytywnym 

weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i 

elementów programów określonych w Wytycznych 

Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach 

operacyjnych na lata 2014-2020, 

2. projekt znajduje się na liście planowanych, 

podstawowych projektów i przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych zaakceptowanego programu 

rewitalizacji. 

Ocena odnośnie pkt. 1 i 2 zostanie przeprowadzona na 

podstawie wykazu programów rewitalizacji prowadzonego 

przez IZ RPO.  

W przypadku wątpliwości, czy oceniany projekt znajduje się na 

liście planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych zaakceptowanego programu rewitalizacji 

(np. w przypadku różnic w nazwie projektu czy nazwie 

beneficjenta) Wnioskodawca zostanie wezwany do 

przedstawienia oświadczenia operatora programu rewitalizacji 

(gminy), iż dany projekt ubiegający się o dofinansowanie, 

odpowiada wskazanemu w tym oświadczeniu przedsięwzięciu 

znajdującemu się na liście planowanych, podstawowych 

pracownik 

IOK – 

członek KOP 

tak / nie 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

- 

 

Indywidualne 
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projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych zaakceptowanego 

programu rewitalizacji lub stanowi jego integralną część, i 

jednocześnie realizuje cele tego przedsięwzięcia.  

W przypadku, o którym mowa, ocena odnośnie pkt 2 odbywa 

się w oparciu o oświadczenie przedstawione przez 

Wnioskodawcę. 

3. Wnioskodawca przedstawił oświadczenie operatora 

programu rewitalizacji tj. gminy, iż wnioski o 

dofinansowanie w ramach EFS dla projektów, które 

wynikają z uzgodnionego z IZ RPO programu rewitalizacji 

zostały złożone lub są w trakcie realizacji lub zostały 

zrealizowane przez niego lub inne podmioty, lub 

Wnioskodawca przedstawił oświadczenie, iż wnioski o 

dofinansowanie w ramach EFS, dla projektów, które 

wynikają z uzgodnionego z IZ RPO programu 

rewitalizacji, zostaną złożone przez niego lub 

Wnioskodawca przedstawił oświadczenie co najmniej 

jednego podmiotu trzeciego wskazanego w programie 

rewitalizacji jako realizator projektu lub projektów 

planowanych do realizacji ze środków EFS, iż wniosek o 

dofinansowanie w ramach EFS, dla projektu lub 

projektów, które wynikają z uzgodnionego z IZ RPO 

programu rewitalizacji, zostanie złożony przez ten 

podmiot. 

Ocena odnośnie pkt 3 odbywa się w oparciu o oświadczenia 

przedstawione przez Wnioskodawcę. 
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Kompletność oraz 

poprawność 

wypełnienia wniosku i 

załączników 

Ocenie w ramach kryterium podlega poprawność formalna 

wniosku o dofinansowanie, tj. prawidłowość wypełniania 

poszczególnych pól, a także kompletność informacji 

wymaganych regulaminem konkursu oraz instrukcją 

wypełniania wniosku o dofinansowanie. Weryfikacji podlega: 

1. czy wniosek o dofinansowanie został wypełniony 

zgodnie z wyżej wymienioną instrukcją, 

2. czy zostały przedstawione wszystkie wymagane 

załączniki, 

3. czy załączniki zostały przygotowane zgodnie z wyżej 

wymienioną instrukcją. 

pracownik 

IOK – 

członek KOP 

tak / nie  

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

- indywidualne 

Poprawność przyjętych 

wskaźników 

Ocenie w ramach kryterium podlega: 

1. czy Wnioskodawca dokonał wyboru obligatoryjnych 

wskaźników dla danego działania / poddziałania, 

2. czy Wnioskodawca wybrał wszystkie wskaźniki 

adekwatne ze względu na zakres projektu,  

3. czy Wnioskodawca przedstawił założenia dotyczące 

szacowania wartości wskaźników. 

pracownik 

IOK – 

członek KOP 

tak / nie  

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

- indywidualne 
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Pomoc publiczna Ocenie w ramach kryterium podlega, czy w projekcie 

występuje pomoc publiczna: 

1. w przypadku, gdy pomoc publiczna nie występuje w 

projekcie – czy przedstawiono uzasadnienie dla braku 

spełnienia przesłanek występowania pomocy publicznej 

wskazanych w art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej  

lub 

2. w przypadku, gdy pomoc publiczna występuje w projekcie 

– czy dofinansowanie projektu spełnia przesłanki 

występowania pomocy publicznej wskazane w art. 107 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,  

3. czy dla projektów, których dofinansowanie stanowić 

będzie pomoc publiczną lub pomoc de minimis, pomoc 

może zostać udzielona na gruncie obowiązujących 

rozporządzeń, w tym: 

a) czy okres realizacji projektu jest zgodny z 

przepisami właściwych rozporządzeń, 

b) czy spełniony jest efekt zachęty (jeśli dotyczy), 

c) czy katalog wydatków kwalifikowanych został 

określony zgodnie z właściwym rozporządzeniem, 

d) poprawność określenia maksymalnego 

procentowego poziomu wsparcia UE zgodnie z 

właściwym rozporządzeniem, 

pracownik 

IOK – 

członek KOP 

tak / nie  

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

- indywidualne 



507 

 

nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

e) czy spełnione są inne warunki wynikające z 

rozporządzenia, w oparciu o które udzielana jest 

pomoc (jeśli dotyczy). 

Kwalifikowalność 

wydatków 
 Ocenie w ramach kryterium podlega formalna 

kwalifikowalność wydatków: 

1. potencjalna kwalifikowalność wydatków planowanych 

do poniesienia na podstawie informacji zawartych we 

wniosku o dofinansowanie, 

2. poprawność przypisania poszczególnych wydatków 

projektu do katalogu kwalifikowalnych zgodnie z 

zasadami zawartymi w Podręczniku kwalifikowania 

wydatków objętych dofinasowaniem w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020 (w tym limity na 

poszczególne kategorie wydatków), 

3. wstępna kwalifikowalność podatku VAT. 

Komisja Oceny Projektów może zaproponować obniżenie 

wysokości planowanych wydatków kwalifikowanych projektu. 

Brak zgody Wnioskodawcy na obniżenie kosztów skutkuje 

negatywną oceną projektu. 

pracownik 

IOK – 

członek KOP 

tak / nie  

dopuszczane 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

- indywidualne 

ocena finansowa 

Wykonalność i trwałość  

finansowa projektu 
Ocena w ramach kryterium służy potwierdzeniu finansowej 

możliwości i zasadności realizacji projektu, przy założonym 

współfinansowaniu ze środków UE oraz jego wpływu na 

utrzymanie płynności finansowej podmiotów zaangażowanych 

KOP –  

pracownik 

IOK / ekspert 

w ramach 

dziedziny 

tak / nie 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

- indywidualne 
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w realizację oraz eksploatację projektu w całym okresie jego 

ekonomicznego życia. W ramach kryterium ocenie podlega: 

1. poprawność założeń i obliczeń – analiza (ocena) 

zasadności i realności założeń przyjętych do analizy 

finansowej oraz poprawności (w tym spójności) 

przygotowanych kalkulacji, 

2. poziom dofinansowania – weryfikacja prawidłowości 

wnioskowanego poziomu dofinansowania, w tym 

metody ustalenia poziomu dofinansowania i jego 

wysokości, jak również analiza wskaźników 

efektywności finansowej pod kątem możliwości 

przyznania dofinansowania dla danego rodzaju 

projektu, 

3. trwałość finansowa – weryfikacja trwałości finansowej 

w przyjętym okresie odniesienia, bazująca na 

przedłożonych przez Wnioskodawcę informacjach na 

temat kondycji finansowej podmiotu/ów 

zaangażowanych w jego realizację i eksploatację (dane 

historyczne i prognozowane) oraz dokumentach i 

dodatkowych informacjach potwierdzających zdolność 

do utrzymania projektu w fazie eksploatacji, 

4. finansowa zasadność realizacji projektu – analiza 

(ocena) na podstawie uzyskanych wyników 

finansowych, racjonalności wydatkowania określonych 

środków finansowych, w tym ich efektywność. 

analiza 

finansowa 

 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

ocena merytoryczna 
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Koncepcja realizacji 

projektu 

Ocena w ramach kryterium obejmuje badanie: 

1. merytoryczna kwalifikowalność wydatków: 

 czy deklarowane przez Wnioskodawcę wydatki są 

racjonalne, niezbędne, zasadne i oszczędne z punktu 

widzenia realizacji celu projektu, 

 czy wysokość wydatków jest adekwatna do 

planowanego celu projektu 

2. merytoryczna poprawność przyjętych wskaźników: 

 czy przedstawione wartości wskaźników są realne, 

możliwe do osiągnięcia i adekwatne do ponoszonych 

nakładów 

3. realność założeń harmonogramu rzeczowo-finansowego  

Komisja Oceny Projektów może zaproponować obniżenie 

wysokości planowanych wydatków kwalifikowanych projektu. 

Brak zgody Wnioskodawcy na obniżenie kosztów skutkuje 

negatywną oceną projektu.  

W konsekwencji obniżenia wydatków mogą ulec korekcie 

wskaźniki oraz założenia harmonogramu rzeczowo-

finansowego projektu. 

KOP  

 

tak / nie 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

- indywidualne 

Trwałość projektu 

 

Kryterium dotyczy wyłącznie projektów, w przypadku których 

zastosowanie ma zasada trwałości zgodnie z art. 71 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne 

przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

KOP  

 

tak / nie 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

- indywidualne 
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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 uchylającego 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. 

Ocena w ramach kryterium obejmuje badanie:  

1. potencjału i trwałości organizacyjnej podmiotu 

realizującego projekt, tj. posiadanie odpowiednich 

zasobów i struktur niezbędnych do zapewnienia 

właściwego zarządzania na etapie realizacji inwestycji,  

2. potencjału i trwałości organizacyjnej podmiotu 

zarządzającego projektem po jego zakończeniu (jeśli 

dotyczy), tj. posiadanie odpowiednich zasobów i struktur 

niezbędnych do zapewnienia właściwego zarządzania 

infrastrukturą na etapie jej eksploatacji (działalności 

operacyjnej), 

3. wykonalności technicznej i trwałości efektów projektu, 

tj. weryfikowane będzie, czy planowane do zastosowania 

rozwiązania techniczne / technologiczne:  

 są adekwatne ze względu na zakres projektu, 

 zapewniają wykonalność techniczną projektu,  

 gwarantują utrzymanie trwałości efektów projektu. 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

Zasadność realizacji 

projektu 

Kryterium odpowiada na pytanie czy projekt jest uzasadniony, 

a więc czy uzupełnia zdiagnozowane braki, służy podniesieniu 

jakości danej funkcji, czy też będzie spełniać przewidywane 

potrzeby (wzrost potrzeb). Zasadność realizacji projektu ma 

KOP  

 

tak / nie 

dopuszczalne 

wezwanie 

- indywidualne 
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charakter indywidualny (dla każdego projektu) i jest zależna od 

poziomu potrzeb oraz od jakości posiadanej już infrastruktury, 

a co za tym idzie koniecznością jej budowy, rozbudowy, 

przebudowy lub modernizacji.  

Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów: 

1. uzasadnienie i ocena potrzeb Wnioskodawcy w danej 

dziedzinie 

Ocenie podlegać będzie, czy Wnioskodawca przedstawił: 

 prognozy demograficzne, określenie liczby 

potencjalnych użytkowników, 

 posiadaną infrastrukturę i sposób jej wykorzystania w 

zakresie analogicznym do przedmiotu projektu,  

 w przypadku infrastruktury społecznej – odległość od 

innych tego typu obiektów, możliwości dojazdu do tych 

obiektów 

2. plan (sposób, program) wykorzystania infrastruktury 

będącej przedmiotem projektu po zakończeniu jego realizacji 

Ocenie podlegać będzie: 

 czy Wnioskodawca przedstawił powyższe informacje w 

skali gminy, na terenie której realizowany będzie 

projekt oraz w obszarze oddziaływania projektu,  

 czy przedstawione informacje potwierdzają zasadność 

realizacji projektu. 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 
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Wpływ na zasadę 

równości szans kobiet i 

mężczyzn 

Ocenie w ramach kryterium podlega wpływ projektu na 

zasadę równości szans kobiet i mężczyzn.  

Kryterium zostanie uznane za spełnione w przypadku 

stwierdzenia pozytywnego lub neutralnego wpływu projektu 

na zasadę równości szans kobiet i mężczyzn.   

Ocena w ramach kryterium zostanie oparta o uzasadnienie 

przedstawione przez Wnioskodawcę we wniosku, w którym 

powinno zostać wskazane w jaki sposób projekt spełnienia 

zasadę równości szans kobiet i mężczyzn lub jest w stosunku 

do niej neutralny.  

W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na badaną 

politykę horyzontalną, należy zażądać od Wnioskodawcy 

wyjaśnień. Brak odpowiednich wyjaśnień lub podtrzymanie 

w ich efekcie oceny wskazującej na negatywny wpływ 

projektu na tę politykę horyzontalną skutkuje negatywna 

oceną projektu. 

KOP tak / nie 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

- indywidualne 

Wpływ na zasadę 

równości szans i 

niedyskryminacji, w 

tym dostępności dla 

osób z 

niepełnosprawnościami 

Ocenie w ramach kryterium podlega zgodność projektu z 

zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 

dla osób z niepełnosprawnościami. 

Kryterium zostanie uznane za spełnione:  

 gdy projekt realizuje zasadę równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami  

lub  

 udowodniono, dlaczego zasada dostępności 

produktów projektu nie znajduje zastosowania 

KOP tak / nie 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

- indywidualne 
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(neutralność produktów projektu dla osób z 

niepełnosprawnościami różnego rodzaju). 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy Wnioskodawca 

przedstawił opis działań, planowanych do podjęcia w ramach 

realizacji projektu, które mają na celu zapewnienie 

dostępności produktów projektu dla osób z 

niepełnosprawnościami różnego rodzaju, z uwzględnieniem 

zróżnicowanych potrzeb wynikających z poszczególnych 

rodzajów niepełnosprawności, adekwatnych ze względu na 

charakter projektu. 

Kryterium nie zostanie uznane za spełnione w przypadku, gdy 

Wnioskodawca wykaże neutralność produktów projektu 

jedynie w odniesieniu do niektórych rodzajów 

niepełnosprawności adekwatnych ze względu na charakter 

projektu. 

W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na badaną 

politykę horyzontalną, należy zażądać od Wnioskodawcy 

wyjaśnień. Brak odpowiednich wyjaśnień lub podtrzymanie 

w ich efekcie oceny wskazującej na negatywny wpływ 

projektu na tę politykę horyzontalną skutkuje negatywna 

oceną projektu. 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

Wpływ na 

zrównoważony rozwój 

oraz ochronę i poprawę 

jakości środowiska 

naturalnego 

Ocenie w ramach kryterium podlega wpływ projektu na 

zasadę zrównoważonego rozwoju oraz ochronę i poprawę 

jakości środowiska naturalnego. 

Projekt uzyska pozytywną ocenę, w przypadku stwierdzenia 

co najmniej neutralnego (tj. neutralnego lub pozytywnego) 

KOP tak / nie 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

- indywidualne 
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wpływu na zasadę zrównoważonego rozwoju oraz ochronę i 

poprawę jakości środowiska naturalnego. 

W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na badaną 

politykę horyzontalną, należy zażądać od Wnioskodawcy 

wyjaśnień. Brak odpowiednich wyjaśnień lub podtrzymanie 

w ich efekcie oceny wskazującej na negatywny wpływ 

projektu na tę politykę horyzontalną skutkuje negatywną 

oceną projektu. 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

Wpływ na zachowanie 

zasad polityki 

przestrzennej 

Ocenie w ramach kryterium podlega wpływ projektu na 

zachowanie zasad polityki przestrzennej, rozumianych jako: 

 działania na rzecz zapobiegania rozpraszaniu zabudowy i 

pogłębianiu chaosu przestrzennego,  

 kształtowanie przestrzeni publicznych przyjaznych dla 

mieszkańców i sprzyjających zachowaniom 

niskoemisyjnym,  

 preferowanie ponownego wykorzystania terenu i 

wypełniania zabudowy zamiast ekspansji na tereny 

niezabudowane (priorytet brown-field ponad green-field),  

 troska o estetykę poszczególnych przedsięwzięć i ich 

dopasowania do otoczenia z poszanowaniem kontekstu 

przyrodniczego, kulturowego i społecznego, w 

szczególności poprzez uwzględnianie konkursów 

urbanistyczno-architektonicznych, architektonicznych lub 

urbanistycznych, w celu wyboru najkorzystniejszych 

rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych dotyczących 

rewitalizowanego obszaru 

KOP 0-1 pkt 2 indywidualne 
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  neutralny wpływ – 0 pkt 

  pozytywny wpływ w co najmniej dwóch typach 

działań wskazanych w ramach tego kryterium – 1 pkt 

Przyznanie 0 pkt nie eliminuje projektu z oceny. 

W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na badaną 

zasadę, należy zażądać od Wnioskodawcy wyjaśnień. Brak 

odpowiednich wyjaśnień lub podtrzymanie w ich efekcie 

oceny wskazującej na negatywny wpływ projektu na tę 

politykę horyzontalną skutkuje negatywną oceną projektu. 

Stan przygotowania 

projektu do realizacji 

Kryteria dla projektów wymagających pozwolenia na budowę 

lub zgłoszenia budowy 

 4 pkt – projekt posiada wszystkie wymagane prawem 

polskim ostateczne decyzje administracyjne (pozwolenie 

na budowę lub dokumenty równoważne) pozwalające na 

realizację całości inwestycji oraz posiada kompletny 

projekt budowlany 

 3 pkt – projekt nie posiada wszystkich wymaganych 

prawem polskim decyzji administracyjnych (pozwolenie 

na budowę lub dokumenty równoważne) 

umożliwiających realizację całego projektu jednakże  

posiada kompletny projekt budowlany umożliwiający 

realizację całego projektu oraz posiada prawo do 

dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu  

 2 pkt – projekt nie posiada wszystkich wymaganych 

prawem polskim decyzji administracyjnych (pozwolenie 

na budowę lub dokumenty równoważne) 

umożliwiających realizację całego projektu oraz nie 

KOP 2-4 pkt 4 indywidualne 
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posiada prawa do dysponowania nieruchomością na cele 

realizacji projektu, jednakże posiada kompletny projekt 

budowlany.  

Punkty nie podlegają sumowaniu. 

Kryteria dla projektów typu "zaprojektuj i wybuduj" 

 2 pkt – Wnioskodawca przedstawił szczegółowy opis 

działań w projekcie oraz program funkcjonalno-użytkowy, 

a projekt posiada prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele realizacji projektu  

 1 pkt – Wnioskodawca przedstawił szczegółowy opis 

działań w projekcie oraz program funkcjonalno–użytkowy, 

jednakże nie posiada prawa do dysponowania 

nieruchomością na cele realizacji projektu.  

Punkty nie podlegają sumowaniu. 

KOP 1-2 pkt indywidualne 

Kryteria dla projektów niewymagających pozwolenia na 

budowę 

 4 pkt – Wnioskodawca przedstawił szczegółowy opis 

działań w projekcie, dysponuje niezbędnymi decyzjami, 

pozwoleniami na realizację projektu (jeżeli są wymagane), 

posiada opracowaną dokumentację / specyfikację 

techniczną (specyfikację planowanych do zakupu środków 

trwałych wraz z parametrami) oraz posiada prawo do 

dysponowania nieruchomością  na cele realizacji projektu 

umożliwiające realizację projektu (jeżeli wymagany) 

 3 pkt – Wnioskodawca przedstawił szczegółowy opis 

działań w projekcie oraz posiada opracowaną 

KOP 2-4 pkt indywidualne 
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dokumentację / specyfikację techniczną (specyfikację 

planowanych do zakupu środków trwałych wraz z 

parametrami) oraz posiada prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele realizacji projektu (jeżeli 

wymagany), jednakże nie dysponuje niezbędnymi 

decyzjami, pozwoleniami umożliwiającymi realizację 

projektu (jeżeli są wymagane)  

 2 pkt – Wnioskodawca przedstawił szczegółowy opis 

działań w projekcie oraz posiada opracowaną 

dokumentację / specyfikację techniczną (specyfikację 

planowanych do zakupu środków trwałych wraz z 

parametrami), jednakże nie dysponuje niezbędnymi 

decyzjami, pozwoleniami umożliwiającymi realizację 

projektu (jeżeli są wymagane) oraz nie posiada prawa do 

dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu 

(jeżeli wymagany) 

Punkty nie podlegają sumowaniu. 

Wpływ projektu na 

likwidację lub 

niwelację problemów 

społecznych 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie społeczne 

oddziaływanie projektu. Weryfikowane będzie, czy projekt 

odpowiada na potrzeby społeczne zidentyfikowane na 

obszarze rewitalizacji, w jaki sposób i w jakim stopniu 

przyczynia się do likwidacji lub niwelowania przyczyn zjawisk 

kryzysowych (takich jak: bezrobocie, alkoholizm, 

przestępczość, wandalizm, zerwanie więzi sąsiedzkich, niski 

poziom aktywności społecznej mieszkańców itd.). Analiza 

dokonywana będzie w oparciu o informacje przedstawione 

przez Wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie. 

KOP  1-3 pkt 6 indywidualne 
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Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

 3 pkt – Wnioskodawca wykazał, iż projekt w znacznym 

stopniu przyczynia się do likwidacji lub niwelowania 

przyczyn zjawisk kryzysowych i jednocześnie działania w 

ramach projektu prowadzone są w ścisłej współpracy ze 

społecznością lokalną: projekt stwarza szanse na 

uruchomienie mechanizmów rozwojowych w dłuższej 

perspektywie – oddziaływanie to zostało wykazane w 

sposób rzetelny i wiarygodny oraz działania na etapie 

przygotowania lub realizacji lub utrzymania trwałości 

projektu zaplanowane/zrealizowane zostały z 

wykorzystaniem zaawansowanych metod partycypacji 

(np. warsztaty projektowe);  

 2 pkt – Wnioskodawca wykazał, iż projekt w znacznym 

stopniu przyczynia się do likwidacji lub niwelowania 

przyczyn zjawisk kryzysowych: projekt ukierunkowany jest 

na długofalowe korzyści społeczne, stwarza szanse na 

uruchomienie mechanizmów rozwojowych w dłuższej 

perspektywie, co zostało wykazane w sposób rzetelny i 

wiarygodny, ale nie wykazano współpracy ze 

społecznością lokalną na etapie przygotowania lub 

realizacji lub utrzymania trwałości projektu;; 

 1 pkt – Wnioskodawca wykazał, iż projekt w 

umiarkowanym stopniu przyczynia się do likwidacji lub 

niwelowania przyczyn zjawisk kryzysowych: projekt służy 

bieżącemu rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów 

społecznych, nie tworzy jednak mechanizmów 

rozwojowych w dłuższej perspektywie (np. projekt 
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oświetlenia i monitoringu na terenach zidentyfikowanych 

w diagnozie obszaru rewitalizacji jako niebezpieczne). 

Punkty nie podlegają sumowaniu. 

Komplementarność 

projektu z 

przedsięwzięciami 

finansowanymi z 

Europejskiego 

Funduszu Społecznego 

Zapewnienie komplementarności podejmowanych działań 

finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu 

Społecznego (EFS) służy maksymalizowaniu efektywności 

udzielanego wsparcia. Komplementarność względem EFS 

badana będzie zarówno w odniesieniu do perspektywy 2014-

2020, jak i 2007-2013.  

W ramach kryterium oceniane będzie, czy w odniesieniu do 

projektu (planowanego do wsparcia z EFRR) wykazana została 

komplementarność z projektami współfinasowanymi z EFS (w 

szczególności w ramach działań 8.2, 8.5, 9.1, 9.2, 10.1 RPO 

WM 2014-2020) wynikającymi z programu rewitalizacji 

uzgodnionego z IZ RPO. Wynikanie projektu rewitalizacyjnego 

z programu rewitalizacji oznacza albo wskazanie (wymienienie) 

go wprost w programie rewitalizacji albo określenie go w 

ogólnym (zbiorczym) opisie innych, uzupełniających rodzajów 

działań rewitalizacyjnych.  

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:  

 3 pkt – Wnioskodawca wykazał, że jego projekt jest 

komplementarny z przynajmniej jednym 

przedsięwzięciem finansowanym z EFS, będącym w 

trakcie realizacji bądź zrealizowanym przez niego lub inne 

podmioty, 

KOP  0-3 pkt 4 indywidualne 
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 2 pkt – Wnioskodawca wykazał, że jego projekt jest 

komplementarny z przynajmniej jednym 

przedsięwzięciem, dla którego został złożony wniosek o 

dofinansowanie ze środków EFS przez niego lub inne 

podmioty, 

 1 pkt – Wnioskodawca wykazał komplementarność z 

przynajmniej jednym przedsięwzięciem planowanym do 

realizacji ze środków EFS przez niego lub inne podmioty, 

dla którego nie został złożony wniosek o dofinansowanie, 

ale wynika z uzgodnionego z IZ RPO programu rewitalizacji 

a Wnioskodawca lub podmiot wskazany w programie 

rewitalizacji jako realizator danego projektu oświadczył, 

złoży wniosek o jego dofinansowanie,  

 0 pkt – Wnioskodawca nie wykazał komplementarności z 

przynajmniej jednym  przedsięwzięciem planowanym do 

realizacji ze środków EFS przez niego lub inne podmioty. 

Przyznanie 0 pkt eliminuje projekt z oceny. 

Punkty w ramach kryterium nie podlegają sumowaniu. 

Wpływ projektu na 

lokowanie działalności 

gospodarczej na 

rewitalizowanym 

obszarze 

W kryterium weryfikowana jest wartość wskaźnika wskazana 

we wniosku aplikacyjnym: Liczba przedsiębiorstw ulokowanych 

na zrewitalizowanych obszarach, (tj. liczba przedsiębiorstw, 

które rozpoczęły lub przeniosły działalność na teren wsparty w 

ramach realizowanego projektu). 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:  

 4 pkt – wartość wskaźnika wynosi co najmniej 6, 

 3 pkt – wartość wskaźnika wynosi od 4 do 5, 

KOP 0-4 pkt 2 indywidualne 
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 2 pkt – wartość wskaźnika wynosi od 2 do 3, 

 1 pkt – wartość wskaźnika wynosi 1, 

 0 pkt – wartość wskaźnika wynosi 0. 

Przyznanie 0 pkt nie eliminuje projektu z oceny. 

Punkty w ramach kryterium nie podlegają sumowaniu. 

Poprawa jakości 

przestrzeni publicznej 

W ramach kryterium poprawa jakości przestrzeni publicznej 

rozumiana jest jako przewidziane danym projektem zmiany w 

sposobie zagospodarowania tej przestrzeni zmierzające do 

poprawy jej jakości (estetyki, funkcjonalności i dostępności), 

dlatego ocenie poddane zostanie wpływ projektu na: 

 poprawę jakości życia mieszkańców oraz wzmocnienie 

więzi społecznych – 1 pkt 

 poprawę estetyki przestrzeni publicznej i jej powiązanie z 

otoczeniem oraz zachowanie lub budowanie tożsamości 

miejsca – 1 pkt 

 poprawę dostępności danej przestrzeni – 1 pkt 

 poprawę funkcjonowania osób niepełnosprawnych w 

danej przestrzeni – 2 pkt 

 żadna z powyższych opcji nie została uwzględniona w 

projekcie – 0 pkt 

Przyznanie 0 pkt nie eliminuje projektu z oceny. 

Punkty w ramach kryterium podlegają sumowaniu. 

KOP  0-5 pkt 2 indywidualne 

Poziom zamożności 

gminy 

W ramach kryterium przyznawane będą punkty w zależności 

od poziomu zamożności gminy, na terenie, której 
KOP 1-4 pkt 2 indywidualne 
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zlokalizowany będzie projekt. Poziom zamożności gminy 

będzie liczony za pomocą wskaźnika G, obliczony zgodnie z art. 

20, ust. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach 

jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r., poz. 513 

z późn. zm.). Gminy zostaną podzielone na cztery grupy, w 

zależności od wartości wskaźnika G, obliczonego dla roku 

poprzedzającego rok ogłoszenia naboru, a w przypadku braku 

publikacji wartości wskaźnika G dla tego roku na dzień 

ogłoszenia naboru – wartości wskaźnika G dla ostatniego roku 

poprzedzającego ogłoszenie naboru, dla którego dostępna jest 

wartość wskaźnika G. Ocena przeprowadzona będzie 

odwrotnie do wartości wskaźnika G, tj. najwyższą ocenę 

uzyskają projekty zlokalizowane w gminach z grupy o 

najniższych wartościach wskaźnika G. 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:  

 I grupa – projekty zlokalizowane w gminach z grupy do I 

kwartyla – 4 pkt, 

 II grupa – projekty zlokalizowane w gminach z grupy 

powyżej I kwartyla do II kwartyla – 3 pkt, 

 III grupa – projekty zlokalizowane w gminach z grupy 

powyżej II kwartyla do III kwartyla – 2 pkt, 

 IV grupa – projekty zlokalizowane w gminach z grupy 

powyżej III kwartyla – 1 pkt. 

Wpływ projektu na 

rozwój gospodarczo-

społeczny 

Kryterium strategiczne, w ramach którego oceniany będzie 

wpływ efektów realizacji projektu na rozwój gospodarczy i 

społeczny regionu, przy uwzględnieniu zrównoważonego 

rozwoju w wymiarze regionalnym. Ocenie w ramach kryterium 

KOP 1-3 pkt 5 porównawcze 
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podlegać będzie  bilans zysków i strat społecznych i 

gospodarczych, z uwzględnieniem specyfiki obszaru wsparcia. 

Ocena w ramach kryterium obejmować będzie w szczególności 

takie czynniki jak:  

1. wpływ na realizację celów: strategii rozwoju województwa 

i/lub strategii ponadregionalnych,  

2. tworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego regionu, 

3. wzmacnianie spójności wewnętrznej województwa, w tym 

zwiększenie dostępności do usług publicznych, 

niwelowanie poziomu bezrobocia. 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

 3 pkt – stwierdzenie wysokiego wpływu na rozwój 

gospodarczo-społeczny, 

 2 pkt – stwierdzenie umiarkowanego wpływu na rozwój 

gospodarczo-społeczny, 

 1 pkt – stwierdzenie niskiego wpływu na rozwój 

gospodarczo-społeczny. 

Punkty nie podlegają sumowaniu. 
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Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych 

nr i nazwa osi priorytetowej 11 OŚ PRIORYTETOWA REWITALIZACJA PRZESTRZENI REGIONALNEJ 

nr i nazwa działania Działanie 11.1 Rewitalizacja miast 

nr i nazwa poddziałania  Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych 

typ projektu A. przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na 

cele społeczne, 

B. budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastruktury kultury 

C. działania prowadzące do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów 

D. zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne 

E. modernizacje, renowacje budynków użyteczności publicznej poprawiające ich estetykę zewnętrzną 

F. modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych 
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ocena formalna 

Kwalifikowalność 

wnioskodawcy i 

partnerów  

(jeśli dotyczy) 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy Wnioskodawca i 

partnerzy (jeśli dotyczy) znajdują się w katalogu typów 

Beneficjentów w SzOOP dla danego działania / poddziałania / 

typu projektu. 

Ponadto weryfikowane będzie, czy Wnioskodawca i partnerzy 

(jeśli dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o 

dofinansowanie, tj. czy nie zachodzą przesłanki określone w:  

1. art. 207 ust. 4 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 885, z 

późn. zm.),  

2. art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 15 czerwca 2012 r. o 

skutkach powierzania wykonywania pracy 

pracownik 

IOK – 

członek KOP 

tak / nie  

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium  

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

- indywidualne 
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cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r., 

poz. 769), 

3. 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 2015 r. 

poz.1212 z późn. zm.).   

Ocena w ramach kryterium odbywa się w oparciu o 

oświadczenia przedstawione przez Wnioskodawcę 

negatywną oceną 

projektu 

Kwalifikowalność 

projektu 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy: 

1. projekt jest zgodny z celami danego działania / 

poddziałania – projekt charakteryzuje się wewnętrzną 

logiką, co oznacza, że zaplanowane działania 

odpowiadają na zdefiniowany problem i pozwolą na 

osiągnięcie założonego celu, wpisującego się w cele 

danego działania / poddziałania, 

2. projekt wpisuje się w typy projektów wskazane dla 

danego działania / poddziałania, zgodnie z SzOOP i 

regulaminem konkursu, 

3. projekt jest zgodny z warunkami specyficznymi dla 

danego działania / poddziałania, określonymi w SzOOP i 

regulaminie konkursu,  

4. projekt jest zgodny z przepisami prawa w zakresie ocen 

oddziaływania na środowisko (jeśli dotyczy), tj. ustawy z 

dn. 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

pracownik 

IOK – 

członek KOP 

tak / nie  

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

- indywidualne 
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ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz.U. 2016 poz. 353) 

Ocena odbywa się w oparciu o dokumentację załączoną 

do wniosku o dofinansowanie.   

5. 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, 

6. projekt (lub jego część) nie otrzymał dofinansowania z 

innych środków, 

Ocena w pkt. 5 i 6 odbywa się w oparciu o oświadczenia 

przedstawione przez Wnioskodawcę. 
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7. okres realizacji projektu jest zgodny z wymaganiami 

określonymi w regulaminie konkursu. 

Kompletność oraz 

poprawność 

wypełnienia wniosku i 

załączników 

Ocenie w ramach kryterium podlega poprawność formalna 

wniosku o dofinansowanie, tj. prawidłowość wypełniania 

poszczególnych pól, a także kompletność informacji 

wymaganych regulaminem konkursu oraz instrukcją 

wypełniania wniosku o dofinansowanie. Weryfikacji podlega: 

1. czy wniosek o dofinansowanie został wypełniony 

zgodnie z wyżej wymienioną instrukcją, 

2. czy zostały przedstawione wszystkie wymagane 

załączniki, 

3. czy załączniki zostały przygotowane zgodnie z wyżej 

wymienioną instrukcją. 

pracownik 

IOK – 

członek KOP 

tak / nie  

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

- indywidualne 

Poprawność przyjętych 

wskaźników 
Ocenie w ramach kryterium podlega formalna poprawność 

przyjętych wskaźników: 

1. czy Wnioskodawca dokonał wyboru obligatoryjnych 

wskaźników dla danego działania / poddziałania, 

2. czy Wnioskodawca wybrał wszystkie wskaźniki 

adekwatne ze względu na zakres projektu,  

3. czy Wnioskodawca przedstawił założenia dotyczące 

szacowania wartości wskaźników. 

pracownik 

IOK – 

członek KOP 

tak / nie  

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

- indywidualne 
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negatywną oceną 

projektu 

Pomoc publiczna Ocenie w ramach kryterium podlega, czy w projekcie 

występuje pomoc publiczna: 

1. w przypadku, gdy pomoc publiczna nie występuje w 

projekcie – czy przedstawiono uzasadnienie dla braku 

spełnienia przesłanek występowania pomocy 

publicznej wskazanych w art. 107 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej  

lub 

2. w przypadku, gdy pomoc publiczna występuje w 

projekcie – czy dofinansowanie projektu spełnia 

przesłanki występowania pomocy publicznej 

wskazane w art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej,  

3. czy dla projektów, których dofinansowanie stanowić 

będzie pomoc publiczną lub pomoc de minimis, 

pomoc może zostać udzielona na gruncie 

obowiązujących rozporządzeń, w tym: 

a) czy okres realizacji projektu jest zgodny z 

przepisami właściwych rozporządzeń, 

b) czy spełniony jest efekt zachęty (jeśli dotyczy), 

c) czy katalog wydatków kwalifikowanych został 

określony zgodnie z właściwym rozporządzeniem, 

pracownik 

IOK – 

członek KOP 

tak / nie  

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

- indywidualne 
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d) poprawność określenia maksymalnego 

procentowego poziomu wsparcia UE zgodnie z 

właściwym rozporządzeniem, 

e) czy spełnione są inne warunki wynikające z 

rozporządzenia, w oparciu o które udzielana jest 

pomoc (jeśli dotyczy). 

Kwalifikowalność 

wydatków 
Ocenie w ramach kryterium podlega formalna 

kwalifikowalność wydatków: 

1. potencjalna kwalifikowalność wydatków 

planowanych do poniesienia na podstawie informacji 

zawartych we wniosku o dofinansowanie, 

2. poprawność przypisania poszczególnych wydatków 

projektu do katalogu kwalifikowalnych zgodnie z 

zasadami zawartymi w Podręczniku kwalifikowania 

wydatków objętych dofinasowaniem w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020  (w tym limity na 

poszczególne kategorie wydatków), 

3. wstępna kwalifikowalność podatku VAT. 

Komisja Oceny Projektów może zaproponować obniżenie 

wysokości planowanych wydatków kwalifikowanych projektu. 

Brak zgody Wnioskodawcy na obniżenie kosztów skutkuje 

negatywną oceną projektu. 

pracownik 

IOK – 

członek KOP 

tak / nie  

dopuszczane 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

- indywidualne 

Specyficzne warunki 

wstępne 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy: 

1. program rewitalizacji, z którego wynika zgłoszony 

projekt, znajduje się w wykazie programów rewitalizacji 

pracownik 

IOK – 

członek KOP 

tak / nie 

dopuszczalne 

wezwanie 

- 

 

Indywidualne 
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prowadzonym przez Instytucję Zarządzającą RPO, dla 

których IZ RPO przeprowadziła z wynikiem pozytywnym 

weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i 

elementów programów określonych w Wytycznych 

Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach 

operacyjnych na lata 2014-2020, 

2. projekt znajduje się na liście planowanych, 

podstawowych projektów i przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych zaakceptowanego programu 

rewitalizacji. 

Ocena odnośnie pkt. 1 i 2 zostanie przeprowadzona na 

podstawie wykazu programów rewitalizacji prowadzonego 

przez IZ RPO. 

W przypadku wątpliwości, czy oceniany projekt znajduje się 

na liście planowanych, podstawowych projektów i 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych zaakceptowanego programu 

rewitalizacji (np. w przypadku różnic w nazwie projektu czy 

nazwie beneficjenta) Wnioskodawca zostanie wezwany do 

przedstawienia oświadczenia operatora programu 

rewitalizacji (gminy), iż dany projekt ubiegający się o 

dofinansowanie, odpowiada wskazanemu w tym 

oświadczeniu przedsięwzięciu znajdującemu się na liście 

planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych zaakceptowanego programu rewitalizacji 

lub stanowi jego integralną część, i jednocześnie realizuje cele 

tego przedsięwzięcia.  

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 
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W przypadku, o którym mowa, ocena odnośnie pkt 2 odbywa 

się w oparciu o oświadczenie przedstawione przez 

Wnioskodawcę.  

3. Wnioskodawca przedstawił oświadczenie operatora 

programu rewitalizacji tj. gminy, iż wnioski o 

dofinansowanie w ramach EFS dla kluczowych z punktu 

widzenia realizacji celów programu rewitalizacji 

projektów, które wynikają z uzgodnionego z IZ RPO 

programu rewitalizacji zostały złożone lub są w trakcie 

realizacji lub zostały zrealizowane przez niego lub inne 

podmioty, lub Wnioskodawca przedstawił oświadczenie, 

iż wnioski o dofinansowanie w ramach EFS, dla 

projektów, które wynikają z uzgodnionego z IZ RPO 

programu rewitalizacji, zostaną złożone przez niego lub 

Wnioskodawca przedstawił oświadczenie co najmniej 

jednego podmiotu trzeciego wskazanego w programie 

rewitalizacji jako realizator projektu lub projektów 

planowanych do realizacji ze środków EFS, iż wniosek o 

dofinansowanie w ramach EFS, dla projektu lub 

projektów, które wynikają z uzgodnionego z IZ RPO 

programu rewitalizacji, zostanie złożony przez ten 

podmiot. 

Ocena odnośnie pkt 3 odbywa się w oparciu o oświadczenia 

przedstawione przez Wnioskodawcę. 

ocena finansowa 
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Wykonalność i trwałość  

finansowa projektu 
Ocena w ramach kryterium służy potwierdzeniu finansowej 

możliwości i zasadności realizacji projektu, przy założonym 

współfinansowaniu ze środków UE oraz jego wpływu na 

utrzymanie płynności finansowej podmiotów 

zaangażowanych w realizację oraz eksploatację projektu w 

całym okresie jego ekonomicznego życia. W ramach kryterium 

ocenie podlega: 

1. poprawność założeń i obliczeń – analiza (ocena) 

zasadności i realności założeń przyjętych do analizy 

finansowej oraz poprawności (w tym spójności) 

przygotowanych kalkulacji, 

2. poziom dofinansowania – weryfikacja prawidłowości 

wnioskowanego poziomu dofinansowania, w tym 

metody ustalenia poziomu dofinansowania i jego 

wysokości, jak również analiza wskaźników 

efektywności finansowej pod kątem możliwości 

przyznania dofinansowania dla danego rodzaju 

projektu, 

3. trwałość finansowa – weryfikacja trwałości finansowej 

w przyjętym okresie odniesienia, bazująca na 

przedłożonych przez Wnioskodawcę informacjach na 

temat kondycji finansowej podmiotu/ów 

zaangażowanych w jego realizację i eksploatację (dane 

historyczne i prognozowane) oraz dokumentach i 

dodatkowych informacjach potwierdzających zdolność 

do utrzymania projektu w fazie eksploatacji, 

KOP –  

pracownik 

IOK / 

ekspert w 

ramach 

dziedziny 

analiza 

finansowa 

 

tak / nie 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

- indywidualne 
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4. finansowa zasadność realizacji projektu – analiza 

(ocena) na podstawie uzyskanych wyników 

finansowych, racjonalności wydatkowania określonych 

środków finansowych, w tym ich efektywność. 

ocena merytoryczna 

Koncepcja realizacji 

projektu 

Ocena w ramach kryterium obejmuje badanie: 

1. merytoryczna kwalifikowalność wydatków: 

 czy deklarowane przez Wnioskodawcę wydatki są 

racjonalne, niezbędne, zasadne i oszczędne z punktu 

widzenia realizacji celu projektu, 

 czy wysokość wydatków jest adekwatna do 

planowanego celu projektu 

2. merytoryczna poprawność przyjętych wskaźników: 

 czy przedstawione wartości wskaźników są realne, 

możliwe do osiągnięcia i adekwatne do ponoszonych 

nakładów 

3. realność założeń harmonogramu rzeczowo-

finansowego  

Komisja Oceny Projektów może zaproponować obniżenie 

wysokości planowanych wydatków kwalifikowanych projektu. 

Brak zgody Wnioskodawcy na obniżenie kosztów skutkuje 

negatywną oceną projektu.  

W konsekwencji obniżenia wydatków mogą ulec korekcie 

wskaźniki oraz założenia harmonogramu rzeczowo-

finansowego projektu. 

KOP  

 

tak / nie 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

- indywidualne 
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Trwałość projektu 

 

Kryterium dotyczy wyłącznie projektów, w przypadku których 

zastosowanie ma zasada trwałości zgodnie z art. 71 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego 

wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające 

przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 

1083/2006. 

Ocena w ramach kryterium obejmuje badanie:  

1. potencjału i trwałości organizacyjnej podmiotu 

realizującego projekt, tj. posiadanie odpowiednich 

zasobów i struktur niezbędnych do zapewnienia 

właściwego zarządzania na etapie realizacji inwestycji,  

2. potencjału i trwałości organizacyjnej podmiotu 

zarządzającego projektem po jego zakończeniu (jeśli 

dotyczy), tj. posiadanie odpowiednich zasobów i 

struktur niezbędnych do zapewnienia właściwego 

zarządzania infrastrukturą na etapie jej eksploatacji 

(działalności operacyjnej), 

KOP  

 

tak / nie 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

- indywidualne 
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3. wykonalności technicznej i trwałości efektów projektu, 

tj. weryfikowane będzie, czy planowane do 

zastosowania rozwiązania techniczne / technologiczne:  

 są adekwatne ze względu na zakres projektu, 

 zapewniają wykonalność techniczną projektu,  

 gwarantują utrzymanie trwałości efektów projektu. 

Zasadność realizacji 

projektu 

Kryterium odpowiada na pytanie czy projekt jest uzasadniony, 

a więc czy uzupełnia zdiagnozowane braki, służy podniesieniu 

jakości danej funkcji, czy też będzie spełniać przewidywane 

potrzeby (wzrost potrzeb). Zasadność realizacji projektu ma 

charakter indywidualny (dla każdego projektu) i jest zależna 

od poziomu potrzeb oraz od jakości posiadanej już 

infrastruktury, a co za tym idzie koniecznością jej budowy, 

rozbudowy, przebudowy lub modernizacji.  

Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów: 

1. uzasadnienie i ocena potrzeb Wnioskodawcy w danej 

dziedzinie 

Ocenie podlegać będzie, czy Wnioskodawca przedstawił: 

 prognozy demograficzne, określenie liczby 

potencjalnych użytkowników, 

 posiadaną infrastrukturę i sposób jej wykorzystania w 

zakresie analogicznym do przedmiotu projektu,  

 w przypadku infrastruktury społecznej – odległość od 

innych tego typu obiektów, możliwości dojazdu do 

tych obiektów 

KOP  

 

tak / nie 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

- indywidualne 
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2. plan (sposób, program) wykorzystania infrastruktury 

będącej przedmiotem projektu po zakończeniu jego 

realizacji 

Ocenie podlegać będzie: 

 czy Wnioskodawca przedstawił powyższe informacje w 

skali gminy, na terenie której realizowany będzie 

projekt oraz w obszarze oddziaływania projektu,  

 czy przedstawione informacje potwierdzają zasadność 

realizacji projektu. 

Wpływ na zasadę 

równości szans kobiet i 

mężczyzn 

Ocenie w ramach kryterium podlega wpływ projektu na 

zasadę równości szans kobiet i mężczyzn.  

Kryterium zostanie uznane za spełnione w przypadku 

stwierdzenia pozytywnego lub neutralnego wpływu 

projektu na zasadę równości szans kobiet i mężczyzn.   

Ocena w ramach kryterium zostanie oparta o uzasadnienie 

przedstawione przez Wnioskodawcę we wniosku, w którym 

powinno zostać wskazane w jaki sposób projekt spełnienia 

zasadę równości szans kobiet i mężczyzn lub jest w stosunku 

do niej neutralny.  

W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na badaną 

politykę horyzontalną, należy zażądać od Wnioskodawcy 

wyjaśnień. Brak odpowiednich wyjaśnień lub podtrzymanie 

w ich efekcie oceny wskazującej na negatywny wpływ 

projektu na tę politykę horyzontalną skutkuje negatywną 

oceną projektu. 

KOP tak / nie 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

- indywidualne 
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Wpływ na zasadę 

równości szans i 

niedyskryminacji, w 

tym dostępności dla 

osób z 

niepełnosprawnościami 

Ocenie w ramach kryterium podlega zgodność projektu z 

zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 

Kryterium zostanie uznane za spełnione:  

 gdy projekt realizuje zasadę równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami  

lub  

 udowodniono, dlaczego zasada dostępności 

produktów projektu nie znajduje zastosowania 

(neutralność produktów projektu dla osób z 

niepełnosprawnościami różnego rodzaju). 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy Wnioskodawca 

przedstawił opis działań, planowanych do podjęcia w ramach 

realizacji projektu, które mają na celu zapewnienie 

dostępności produktów projektu dla osób z 

niepełnosprawnościami różnego rodzaju, z uwzględnieniem 

zróżnicowanych potrzeb wynikających z poszczególnych 

rodzajów niepełnosprawności, adekwatnych ze względu na 

charakter projektu.  

Kryterium nie zostanie uznane za spełnione w przypadku, gdy 

Wnioskodawca wykaże neutralność produktów projektu 

jedynie w odniesieniu do niektórych rodzajów 

niepełnosprawności adekwatnych ze względu na charakter 

projektu. 

KOP  tak / nie 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

- indywidualne 
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W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na badaną 

politykę horyzontalną, należy zażądać od Wnioskodawcy 

wyjaśnień. Brak odpowiednich wyjaśnień lub podtrzymanie 

w ich efekcie oceny wskazującej na negatywny wpływ 

projektu na tę politykę horyzontalną skutkuje negatywną 

oceną projektu. 

Wpływ na 

zrównoważony rozwój 

oraz ochronę i poprawę 

jakości środowiska 

naturalnego 

 

Ocenie w ramach kryterium podlega wpływ projektu na 

zasadę zrównoważonego rozwoju oraz ochronę i poprawę 

jakości środowiska naturalnego. 

Projekt uzyska pozytywną ocenę, w przypadku stwierdzenia 

co najmniej neutralnego (tj. neutralnego lub pozytywnego) 

wpływu na zasadę zrównoważonego rozwoju oraz ochronę i 

poprawę jakości środowiska naturalnego. 

W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na badaną 

politykę horyzontalną, należy zażądać od Wnioskodawcy 

wyjaśnień. Brak odpowiednich wyjaśnień lub podtrzymanie 

w ich efekcie oceny wskazującej na negatywny wpływ 

projektu na tę politykę horyzontalną skutkuje negatywną 

oceną projektu. 

KOP tak / nie 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu  

- indywidualne 

Wpływ na zachowanie 

zasad polityki 

przestrzennej 

Ocenie w ramach kryterium podlega wpływ projektu na 

zachowanie zasad polityki przestrzennej, rozumianych jako: 

 działania na rzecz zapobiegania rozpraszaniu zabudowy i 

pogłębianiu chaosu przestrzennego,  

 kształtowanie przestrzeni publicznych przyjaznych dla 

mieszkańców i sprzyjających zachowaniom 

niskoemisyjnym,  

KOP 0-1 pkt 

 

2 indywidualne 
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 preferowanie ponownego wykorzystania terenu i 

wypełniania zabudowy zamiast ekspansji na tereny 

niezabudowane (priorytet brown-field ponad green-

field),  

 troska o estetykę poszczególnych przedsięwzięć i ich 

dopasowania do otoczenia z poszanowaniem kontekstu 

przyrodniczego, kulturowego i społecznego, w 

szczególności poprzez uwzględnianie konkursów 

urbanistyczno-architektonicznych, architektonicznych 

lub urbanistycznych, w celu wyboru najkorzystniejszych 

rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych dotyczących 

rewitalizowanego obszaru 

 neutralny wpływ – 0 pkt 

  pozytywny wpływ w co najmniej dwóch typach 

działań wskazanych w ramach tego kryterium – 1 

pkt 

Przyznanie 0 pkt nie eliminuje projektu z oceny. 

W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na badaną 

zasadę, należy zażądać od Wnioskodawcy wyjaśnień. Brak 

odpowiednich wyjaśnień lub podtrzymanie w ich efekcie 

oceny wskazującej na negatywny wpływ projektu na tę 

politykę horyzontalną skutkuje negatywną oceną projektu. 

Stan przygotowania 

projektu do realizacji 

 

Kryteria dla projektów wymagających pozwolenia na budowę 

lub zgłoszenia budowy 

 4 pkt – projekt posiada wszystkie wymagane prawem 

polskim ostateczne decyzje administracyjne (pozwolenie 

na budowę lub dokumenty równoważne) pozwalające na 

KOP 2-4 pkt 4 indywidualne 
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realizację całości inwestycji oraz posiada kompletny 

projekt budowlany 

 3 pkt – projekt nie posiada wszystkich wymaganych 

prawem polskim decyzji administracyjnych (pozwolenie 

na budowę lub dokumenty równoważne) 

umożliwiających realizację całego projektu jednakże  

posiada kompletny projekt budowlany umożliwiający 

realizację całego projektu oraz posiada prawo do 

dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu  

 2 pkt – projekt nie posiada wszystkich wymaganych 

prawem polskim decyzji administracyjnych (pozwolenie 

na budowę lub dokumenty równoważne) 

umożliwiających realizację całego projektu oraz nie 

posiada prawa do dysponowania nieruchomością na cele 

realizacji projektu, jednakże posiada kompletny projekt 

budowlany.  

Punkty nie podlegają sumowaniu. 

Kryteria dla projektów typu "zaprojektuj i wybuduj" 

 2 pkt  – Wnioskodawca przedstawił szczegółowy opis 

działań w projekcie oraz program funkcjonalno-

użytkowy, a projekt posiada prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele realizacji projektu  

 1 pkt  – Wnioskodawca przedstawił szczegółowy opis 

działań w projekcie oraz program funkcjonalno – 

użytkowy, jednakże nie posiada prawa do dysponowania 

nieruchomością na cele realizacji projektu.  

KOP 1-2 pkt indywidualne 
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Punkty nie podlegają sumowaniu. 

Kryteria dla projektów niewymagających pozwolenia na 

budowę 

 4 pkt – Wnioskodawca przedstawił szczegółowy opis 

działań w projekcie, dysponuje niezbędnymi decyzjami, 

pozwoleniami na realizację projektu (jeżeli są 

wymagane), posiada opracowaną dokumentację / 

specyfikację techniczną (specyfikację planowanych do 

zakupu środków trwałych wraz z parametrami) oraz 

posiada prawo do dysponowania nieruchomością  na cele 

realizacji projektu umożliwiające realizację projektu 

(jeżeli wymagany) 

 3 pkt – Wnioskodawca przedstawił szczegółowy opis 

działań w projekcie oraz posiada opracowaną 

dokumentację / specyfikację techniczną (specyfikację 

planowanych do zakupu środków trwałych wraz z 

parametrami) oraz posiada prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele realizacji projektu (jeżeli 

wymagany), jednakże nie dysponuje niezbędnymi 

decyzjami, pozwoleniami umożliwiającymi realizację 

projektu (jeżeli są wymagane)  

 2 pkt – Wnioskodawca przedstawił szczegółowy opis 

działań w projekcie oraz posiada opracowaną 

dokumentację / specyfikację techniczną (specyfikację 

planowanych do zakupu środków trwałych wraz z 

parametrami), jednakże nie dysponuje niezbędnymi 

decyzjami, pozwoleniami umożliwiającymi realizację 

KOP 2-4 pkt indywidualne 
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projektu (jeżeli są wymagane) oraz nie posiada prawa do 

dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu 

(jeżeli wymagany) 

Punkty nie podlegają sumowaniu. 

Wpływ projektu na 

likwidację lub 

niwelację problemów 

społecznych 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie społeczne 

oddziaływanie projektu. Weryfikowane będzie, czy projekt 

odpowiada na potrzeby społeczne zidentyfikowane na 

obszarze rewitalizacji, w jaki sposób i w jakim stopniu 

przyczynia się do likwidacji lub niwelowania przyczyn zjawisk 

kryzysowych (takich jak: bezrobocie, alkoholizm, 

przestępczość, wandalizm, zerwanie więzi sąsiedzkich, niski 

poziom aktywności społecznej mieszkańców itd.). Analiza 

dokonywana będzie w oparciu o informacje przedstawione 

przez Wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie. 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

 3 pkt – Wnioskodawca wykazał, iż projekt w znacznym 

stopniu przyczynia się do likwidacji lub niwelowania 

przyczyn zjawisk kryzysowych i jednocześnie działania w 

ramach projektu prowadzone są w ścisłej współpracy ze 

społecznością lokalną: projekt stwarza szanse na 

uruchomienie mechanizmów rozwojowych w dłuższej 

perspektywie – oddziaływanie to zostało wykazane w 

sposób rzetelny i wiarygodny oraz działania na etapie 

przygotowania lub realizacji iub utrzymania trwałości 

projektu zaplanowane/zrealizowane zostały z 

KOP  

 

1-3 pkt 6 indywidualne 
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wykorzystaniem zaawansowanych metod partycypacji 

(np. warsztaty projektowe);  

 2 pkt – Wnioskodawca wykazał, iż projekt w znacznym 

stopniu przyczynia się do likwidacji lub niwelowania 

przyczyn zjawisk kryzysowych: projekt ukierunkowany 

jest na długofalowe korzyści społeczne, stwarza szanse na 

uruchomienie mechanizmów rozwojowych w dłuższej 

perspektywie, co zostało wykazane w sposób rzetelny i 

wiarygodny, ale nie wykazano współpracy ze 

społecznością lokalną na etapie przygotowania lub 

realizacji lub utrzymania trwałości projektu;; 

 1 pkt – Wnioskodawca wykazał, iż projekt w 

umiarkowanym stopniu przyczynia się do likwidacji lub 

niwelowania przyczyn zjawisk kryzysowych: projekt służy 

bieżącemu rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów 

społecznych, nie tworzy jednak mechanizmów 

rozwojowych w dłuższej perspektywie (np. projekt 

oświetlenia i monitoringu na terenach zidentyfikowanych 

w diagnozie obszaru rewitalizacji jako niebezpieczne). 

Punkty nie podlegają sumowaniu. 

Komplementarność 

projektu z 

przedsięwzięciami 

finansowanymi z 

Europejskiego 

Funduszu Społecznego 

Zapewnienie komplementarności podejmowanych działań 

finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu 

Społecznego (EFS) służy maksymalizowaniu efektywności 

udzielanego wsparcia. Komplementarność względem EFS 

badana będzie zarówno w odniesieniu do perspektywy 2014-

2020, jak i 2007-2013. 

KOP  0-3 pkt 4 indywidualne 
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W ramach kryterium oceniane będzie, czy w odniesieniu do 

projektu (planowanego do wsparcia z EFRR) wykazana została 

komplementarność z projektami współfinasowanymi z EFS (w 

szczególności w ramach działań 8.2, 8.5, 9.1, 9.2, 10.1 RPO 

WM 2014-2020) wynikającymi z programu rewitalizacji 

uzgodnionego z IZ RPO. Wynikanie projektu rewitalizacyjnego 

z programu rewitalizacji oznacza albo wskazanie 

(wymienienie) go wprost w programie rewitalizacji albo 

określenie go w ogólnym (zbiorczym) opisie innych, 

uzupełniających rodzajów działań rewitalizacyjnych.  

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:  

 3 pkt – Wnioskodawca wykazał, że jego projekt jest 

komplementarny z przynajmniej jednym 

przedsięwzięciem finansowanym z EFS, będącym w 

trakcie realizacji bądź zrealizowanym przez niego lub 

inne podmioty, 

 2 pkt – Wnioskodawca wykazał, że jego projekt jest 

komplementarny z przynajmniej jednym 

przedsięwzięciem, dla którego został złożony wniosek o 

dofinansowanie ze środków EFS przez niego lub inne 

podmioty, 

 1 pkt – Wnioskodawca wykazał komplementarność z 

przynajmniej jednym przedsięwzięciem planowanym do 

realizacji ze środków EFS przez niego lub inne podmioty, 

dla którego nie został złożony wniosek o dofinansowanie, 

ale wynika z uzgodnionego z IZ RPO programu 

rewitalizacji a Wnioskodawca lub podmiot wskazany w 
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programie rewitalizacji jako realizator danego projektu 

oświadczył, że złoży wniosek o jego dofinansowanie,  

 0 pkt – Wnioskodawca nie wykazał komplementarności z 

przynajmniej jednym przedsięwzięciem planowanym do 

realizacji ze środków EFS przez niego lub inne podmioty. 

Przyznanie 0 pkt eliminuje projekt z oceny. 

Punkty w ramach kryterium nie podlegają sumowaniu. 

Wpływ projektu na 

lokowanie działalności 

gospodarczej na 

rewitalizowanym 

obszarze 

W kryterium weryfikowana jest wartość wskaźnika wskazana 

we wniosku aplikacyjnym: Liczba przedsiębiorstw 

ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach, (tj. liczba 

przedsiębiorstw, które rozpoczęły lub przeniosły działalność 

na teren wsparty w ramach realizowanego projektu). 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:  

 4 pkt – wartość wskaźnika wynosi co najmniej 4, 

 3 pkt – wartość wskaźnika wynosi 3, 

 2 pkt – wartość wskaźnika wynosi 2, 

 1 pkt – wartość wskaźnika wynosi 1, 

 0 pkt – wartość wskaźnika wynosi 0. 

Przyznanie 0 pkt nie eliminuje projektu z oceny. 

Punkty w ramach kryterium nie podlegają sumowaniu. 

KOP  

 

0-4 pkt 2 indywidualne 

Poprawa jakości 

przestrzeni publicznej 

W ramach kryterium poprawa jakości przestrzeni publicznej 

rozumiana jest jako przewidziane danym projektem zmiany w 

sposobie zagospodarowania tej przestrzeni zmierzające do 

poprawy jej jakości (estetyki, funkcjonalności i dostępności), 

dlatego ocenie poddane zostanie wpływ projektu na: 

KOP  

 

0-5 pkt 2 indywidualne 
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 poprawę jakości życia mieszkańców oraz wzmocnienie 

więzi społecznych – 1 pkt 

 poprawę estetyki przestrzeni publicznej i jej powiązanie z 

otoczeniem oraz zachowanie lub budowanie tożsamości 

miejsca – 1 pkt 

 poprawę dostępności danej przestrzeni – 1 pkt 

 poprawę funkcjonowania osób niepełnosprawnych w 

danej przestrzeni – 2 pkt 

 żadna z powyższych opcji nie została uwzględniona w 

projekcie – 0 pkt 

Przyznanie 0 pkt nie eliminuje projektu z oceny. 

Punkty w ramach kryterium podlegają sumowaniu. 

Wsparcie Obszaru 

Strategicznej 

Interwencji 

W ramach kryterium punkty będą przyznawane zależnie od 

planowanego miejsca realizacji projektu, zgodnie z 

preferencją przedstawioną w RPO WM dotyczącą 

zidentyfikowanego Obszaru Strategicznej Interwencji Miasta i 

dzielnice miast wymagające rewitalizacji. 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:  

 projekt zlokalizowany w mieście powiatowym lub w 

mieście liczącym powyżej 15 tys. mieszkańców – 1 pkt, 

 projekt zlokalizowany w miastach pozostałych – 0 pkt, 

Przyznanie 0 pkt nie eliminuje projektu z oceny. 

KOP  

 

0-1 pkt 2 indywidualne 

Poziom zamożności 

gminy 

W ramach kryterium przyznawane będą punkty w zależności 

od poziomu zamożności gminy, na terenie, której 

zlokalizowany będzie projekt. Poziom zamożności gminy 

KOP  

 

1-4 pkt 2 indywidualne 
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będzie liczony za pomocą wskaźnika G, obliczony zgodnie z 

art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach 

jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r., poz. 513 

z późn. zm.). Gminy zostaną podzielone na cztery grupy, w 

zależności od wartości wskaźnika G, obliczonego dla roku 

poprzedzającego rok ogłoszenia naboru, a w przypadku braku 

publikacji wartości wskaźnika G dla tego roku na dzień 

ogłoszenia naboru – wartości wskaźnika G dla ostatniego roku 

poprzedzającego ogłoszenie naboru, dla którego dostępna 

jest wartość wskaźnika G. Ocena przeprowadzona będzie 

odwrotnie do wartości wskaźnika G, tj. najwyższą ocenę 

uzyskają projekty zlokalizowane w gminach z grupy o 

najniższych wartościach wskaźnika G. 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:  

 I grupa – projekty zlokalizowane w gminach z grupy do I 

kwartyla – 4 pkt, 

 II grupa – projekty zlokalizowane w gminach z grupy 

powyżej I kwartyla do II kwartyla – 3 pkt, 

 III grupa – projekty zlokalizowane w gminach z grupy 

powyżej II kwartyla do III kwartyla – 2 pkt, 

 IV grupa – projekty zlokalizowane w gminach z grupy 

powyżej III kwartyla – 1 pkt. 

Wpływ projektu na 

rozwój gospodarczo-

społeczny 

Kryterium strategiczne, w ramach którego oceniany będzie 

wpływ efektów realizacji projektu na rozwój gospodarczy i 

społeczny regionu, przy uwzględnieniu zrównoważonego 

rozwoju w wymiarze regionalnym. Ocenie w ramach 

KOP 1-3 pkt 5 porównawcze 

 



548 

 

nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

kryterium podlegać będzie  bilans zysków i strat społecznych i 

gospodarczych, z uwzględnieniem specyfiki obszaru wsparcia. 

Ocena w ramach kryterium obejmować będzie w 

szczególności takie czynniki jak:  

1. wpływ na realizację celów: strategii rozwoju 

województwa i/lub strategii ponadregionalnych,  

2. tworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego regionu, 

3. wzmacnianie spójności wewnętrznej województwa, w 

tym zwiększenie dostępności do usług publicznych, 

niwelowanie poziomu bezrobocia. 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

 3 pkt – stwierdzenie wysokiego wpływu na rozwój 

gospodarczo-społeczny, 

 2 pkt – stwierdzenie umiarkowanego wpływu na rozwój 

gospodarczo-społeczny, 

 1 pkt – stwierdzenie niskiego wpływu na rozwój 

gospodarczo-społeczny. 

Punkty nie podlegają sumowaniu. 
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Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich 

nr i nazwa osi priorytetowej 11 OŚ PRIORYTETOWA REWITALIZACJA PRZESTRZENI REGIONALNEJ 

nr i nazwa działania Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich 

nr i nazwa poddziałania  - 

typ projektu A. przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele 

społeczne, 

B. budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastruktury kultury 

C. działania prowadzące do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów 

D. zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne 

E. modernizacje, renowacje budynków użyteczności publicznej poprawiające ich estetykę zewnętrzną 

F. modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych 

 

nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

ocena formalna 

Kwalifikowalność 

wnioskodawcy i 

partnerów  

(jeśli dotyczy) 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy Wnioskodawca i 

partnerzy (jeśli dotyczy) znajdują się w katalogu typów 

Beneficjentów w SzOOP w wersji aktualnej na dzień 

zatwierdzenia kryterium przez Komitet Monitorujący RPO WM 

na lata 2014-2020 dla danego działania / poddziałania / typu 

projektu. 

Ponadto weryfikowane będzie, czy Wnioskodawca i partnerzy 

(jeśli dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o 

dofinansowanie, tj. czy nie zachodzą przesłanki określone w:  

1. art. 207 ust. 4 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.),  

pracownik 

IOK – członek 

KOP 

tak / nie  

 

w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium  

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy 

do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak 

- indywidualne 
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2. 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), 

3. 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 2018 r., poz. 703). 

Ocena w ramach kryterium odbywa się w oparciu o 

oświadczenia przedstawione przez Wnioskodawcę. 

również do 

uzupełnienia 

lub poprawy 

projektu 

 

niespełnienie 

kryterium 

skutkuje 

negatywną 

oceną projektu 

Rzetelność 

wnioskodawcy 
W okresie trzech lat poprzedzających datę złożenia wniosku o 

dofinansowanie projektu instytucja udzielająca wsparcia nie 

rozwiązała z własnej inicjatywy, z wnioskodawcą i/lub 

partnerem (jeśli dotyczy) umowy o dofinansowanie projektu 

realizowanego ze środków unijnych z przyczyn leżących po jego 

stronie. 

Weryfikacja w ramach kryterium odbywa się w oparciu o 

oświadczenie złożone przez wnioskodawcę i partnerów (jeśli 

dotyczy).  

Każdy podmiot zobowiązany jest do złożenia osobnego 

oświadczenia. 

pracownik 

IOK – członek 

KOP 

tak / nie  

w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy 

do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak 

również do 

uzupełnienia 

lub poprawy 

projektu 

niespełnienie 

kryterium 

- indywidualne 
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skutkuje 

negatywną 

oceną projektu 

Kwalifikowalność 

projektu 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy: 

1. projekt jest zgodny z celami danego działania / 

poddziałania, 

2. projekt wpisuje się w typy projektów wskazane dla 

danego działania / poddziałania, zgodnie z SzOOP i w 

wersji aktualnej na dzień zatwierdzenia kryterium przez 

Komitet Monitorujący RPO WM na lata 2014-2020, 

3. projekt jest zgodny z przepisami prawa w zakresie ocen 

oddziaływania na środowisko, tj. ustawy z dn. 3 

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (j.t. Dz.U. 2017 poz. 1405 z późn. zm.) lub 

Wnioskodawca przedstawił zobowiązanie do spełnienia 

tego warunku najpóźniej na dzień podpisania umowy o 

dofinansowanie (jeśli dotyczy),  

Ocena odbywa się w oparciu o dokumentację załączoną do 

wniosku o dofinansowanie.   

4. 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:  

pracownik 

IOK – członek 

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 
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 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, 

5. projekt (lub jego część) nie otrzymał dofinansowania z 

innych środków, 

Ocena w pkt. 4 i 5 odbywa się w oparciu o oświadczenia 

przedstawione przez Wnioskodawcę.   

6. Wnioskodawca przedstawił dokumenty właściwych 

organów odpowiedzialnych za monitorowanie 

obszarów sieci Natura 2000 oraz odpowiedzialnych za 

gospodarkę wodną (jeśli dotyczy), 

7. zakres rzeczowy projektu wykazuje zgodność z 

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

zgodnie z oświadczeniem przedstawionym przez 

Wnioskodawcę lub Wnioskodawca przedstawił decyzję 

o warunkach zabudowy lub kopię decyzji o ustaleniu 

inwestycji celu publicznego dotyczącą zakresu projektu 
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opisanego we wniosku o dofinansowanie lub w 

przypadku projektów realizowanych w trybie 

zaprojektuj i wybuduj przedstawił zobowiązanie do 

spełnienia tego warunku najpóźniej na dzień podpisania 

umowy o dofinansowanie (jeśli dotyczy), 

8. Wnioskodawca przedstawił pozwolenie na budowę, 

zgłoszenie robót budowlanych lub inne decyzje i 

uzgodnienia z właściwymi organami dotyczące zakresu 

projektu opisanego we wniosku o dofinansowanie lub 

przedstawił zobowiązanie do spełnienia tego warunku 

najpóźniej na dzień złożenia pierwszego wniosku o 

płatność, a w przypadku Zezwolenia na Realizację 

Inwestycji Drogowej – najpóźniej na dzień złożenia 

przez Beneficjenta końcowego wniosku o  płatność (jeśli 

dotyczy), 

9. Wnioskodawca przedstawił wyciąg z dokumentacji 

technicznej, specyfikację zakupywanego 

sprzętu/rozwiązań informatycznych lub program 

funkcjonalno – użytkowy dla projektu (w zależności od 

zakresu rzeczowego oraz wybranego trybu realizacji 

projektu) dotyczące zakresu projektu opisanego we 

wniosku o dofinansowanie, 

10. w odniesieniu do projektów dotyczących obiektów 

objętych ochroną konserwatorską Wnioskodawca 

przedstawił pozwolenie konserwatorskie dla zakresu 

rzeczowego projektu opisanego we wniosku o 

dofinansowanie (jeśli dotyczy) lub w przypadku 
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projektów realizowanych w trybie zaprojektuj i wybuduj 

Wnioskodawca przedstawił opinię konserwatora 

zabytków, umożliwiającą realizację zakresu rzeczowego 

projektu opisanego we wniosku o dofinansowanie oraz 

przedstawił zobowiązanie do przedstawienia 

pozwolenia konserwatorskiego najpóźniej na dzień 

złożenia pierwszego wniosku o płatność (jeśli dotyczy), 

11. Wnioskodawca przedstawił prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele realizacji projektu oraz okres 

trwałości lub przedstawił zobowiązanie do spełnienia 

tego warunku najpóźniej na dzień podpisania umowy o 

dofinansowanie, a w przypadku Zezwolenia na 

Realizację Inwestycji Drogowej – najpóźniej na dzień 

złożenia przez Beneficjenta końcowego wniosku o  

płatność (jeśli dotyczy), 

12. Wnioskodawca przedstawił poprawne oświadczenia, 

wymagane regulaminem konkursu / regulaminem 

przygotowania i oceny dla projektów 

pozakonkursowych, o których mowa we wniosku o 

dofinansowanie, w części zawierającej listę załączników 

oraz w części zawierającej oświadczenia, 

13. czy wybór partnera został dokonany 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 (j.t. Dz. U. z 2017 

r. poz. 1460 z późn. zm.), a także czy Wnioskodawca 

dostarczył poprawną i spójną z zakresem rzeczowym 
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projektu umowę partnerską lub inny dokument 

wskazany jako dopuszczalny w regulaminie konkursu / 

regulaminie przygotowania i oceny dla projektów 

pozakonkursowych lub Wnioskodawca przedstawił 

zobowiązanie do spełnienia tego warunku najpóźniej na 

dzień podpisania umowy o dofinansowanie (jeśli 

dotyczy). 

Ocena w pkt. od 6 do 13 odbywa się w oparciu o 

dokumentację załączoną do wniosku o dofinansowanie. 

Specyficzne warunki 

wstępne 
Ocenie w ramach kryterium podlega, czy: 

1. projekt wynika z programu rewitalizacji wpisanego do 

wykazu programów rewitalizacji prowadzonego przez 

Instytucję Zarządzającą RPO WM w wersji aktualnej na 

dzień dokonywania oceny projektu, 

2. projekt jest zgodny z formalnymi warunkami specyficznymi 

dla danego działania / poddziałania określonymi w SzOOP w 

wersji aktualnej na dzień zatwierdzenia kryterium przez 

Komitet Monitorujący RPO WM na lata 2014-2020: 

 w pkt. 5 karty działania, w części dotyczącej danego 

działania lub poddziałania lub typu projektu (jeśli 

dotyczy) 

 w pkt. 18 karty działania dotyczącym limitów i 

ograniczeń w realizacji projektu – z wyłączeniem limitów 

i ograniczeń dotyczących zasad kwalifikowania 

pracownik 

IOK – członek 

KOP 

tak / nie 

 

w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium  

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy 

do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak 

również do 

uzupełnienia 

lub poprawy 

projektu 

 

- indywidualne 
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wydatków oraz katalogu wydatków specyficznych (jeśli 

dotyczy), 

 w pkt. 27 karty działania dotyczącym minimalnej i 

maksymalnej wartości projektu (jeśli dotyczy), 

 w pkt. 28 karty działania dotyczącym minimalnej i 

maksymalnej wartości wydatków kwalifikowalnych 

projektu (jeśli dotyczy). 

niespełnienie 

kryterium 

skutkuje 

negatywną 

oceną projektu 

Poprawność przyjętych 

wskaźników 
Ocenie w ramach kryterium podlega formalna poprawność 

przyjętych wskaźników: 

1. czy Wnioskodawca dokonał wyboru obligatoryjnych 

wskaźników dla danego działania / poddziałania, 

2. czy Wnioskodawca wybrał wszystkie wskaźniki 

adekwatne ze względu na zakres projektu,  

3. czy Wnioskodawca przedstawił założenia dotyczące 

szacowania wartości wskaźników. 

pracownik 

IOK – członek 

KOP 

tak / nie  

 

w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium  

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy 

do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak 

również do 

uzupełnienia 

lub poprawy 

projektu 

 

niespełnienie 

kryterium 

- indywidualne 
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skutkuje 

negatywną 

oceną projektu 

Pomoc publiczna Ocenie w ramach kryterium podlega, czy w projekcie występuje 

pomoc publiczna: 

1. w przypadku, gdy pomoc publiczna nie występuje w 

projekcie – czy przedstawiono uzasadnienie dla braku 

spełnienia przesłanek występowania pomocy publicznej 

wskazanych w art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej  

lub 

2. w przypadku, gdy pomoc publiczna występuje w 

projekcie – czy dofinansowanie projektu spełnia 

przesłanki występowania pomocy publicznej wskazane 

w art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,  

3. czy dla projektów, których dofinansowanie stanowić 

będzie pomoc publiczną lub pomoc de minimis, pomoc 

może zostać udzielona na gruncie obowiązujących 

rozporządzeń, w tym: 

a) czy okres realizacji projektu jest zgodny z przepisami 

właściwych rozporządzeń, 

b) czy spełniony jest efekt zachęty (jeśli dotyczy), 

c) czy katalog wydatków kwalifikowanych został 

określony zgodnie z właściwym rozporządzeniem, 

pracownik 

IOK – członek 

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 
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d) poprawność określenia maksymalnego 

procentowego poziomu wsparcia UE zgodnie z 

właściwym rozporządzeniem, 

e) czy spełnione są inne warunki wynikające z 

rozporządzenia, w oparciu o które udzielana jest 

pomoc (jeśli dotyczy). 

4. czy zostały przedstawione poprawne załączniki dla 

wybranego rodzaju pomocy publicznej lub pomocy de 

minimis (jeśli dotyczy). 

Kwalifikowalność 

wydatków 
Ocenie w ramach kryterium podlega formalna kwalifikowalność 

wydatków: 

1. potencjalna kwalifikowalność wydatków planowanych 

do poniesienia na podstawie informacji zawartych we 

wniosku o dofinansowanie, 

2. poprawność przypisania poszczególnych wydatków 

projektu do katalogu wydatków kwalifikowalnych 

zgodnie z zasadami zawartymi w SzOOP w wersji 

aktualnej na dzień zatwierdzenia kryterium przez 

Komitet Monitorujący RPO WM na lata 2014-2020 oraz 

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 w wersji aktualnej na dzień 

ogłoszenia konkursu (w tym limity na poszczególne 

kategorie wydatków), 

3. wstępna kwalifikowalność podatku VAT.  

pracownik 

IOK – członek 

KOP 

tak / nie  

 

w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium  

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy 

do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak 

również do 

uzupełnienia 

lub poprawy 

projektu 

 

- indywidualne 
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4. właściwy poziom dofinansowania dla poszczególnych 

kategorii wydatków. 

Komisja Oceny Projektów może zaproponować obniżenie 

wysokości planowanych wydatków kwalifikowanych projektu. 

Brak zgody Wnioskodawcy na obniżenie kosztów skutkuje 

negatywną oceną projektu. 

niespełnienie 

kryterium 

skutkuje 

negatywną 

oceną projektu 

ocena finansowa 

Wykonalność i trwałość  

finansowa projektu 
Ocena w ramach kryterium służy potwierdzeniu finansowej 

możliwości i zasadności realizacji projektu, przy założonym 

współfinansowaniu ze środków UE oraz jego wpływu na 

utrzymanie płynności finansowej podmiotów zaangażowanych 

w realizację oraz eksploatację projektu w całym okresie jego 

ekonomicznego życia. W ramach kryterium ocenie podlega: 

1. poprawność założeń i obliczeń – analiza (ocena) 

zasadności i realności założeń przyjętych do analizy 

finansowej oraz poprawności (w tym spójności) 

przygotowanych kalkulacji, 

2. poziom dofinansowania – weryfikacja prawidłowości 

wnioskowanego poziomu dofinansowania, w tym 

metody ustalenia poziomu dofinansowania i jego 

wysokości, jak również analiza wskaźników efektywności 

finansowej pod kątem możliwości przyznania 

dofinansowania dla danego rodzaju projektu, 

3. trwałość finansowa – weryfikacja trwałości finansowej w 

przyjętym okresie odniesienia, bazująca na 

przedłożonych przez Wnioskodawcę informacjach na 

KOP –  

pracownik 

IOK / ekspert 

w ramach 

dziedziny 

analiza 

finansowa 

tak / nie 

 

w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy 

do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak 

również do 

uzupełnienia 

lub poprawy 

projektu 

 

niespełnienie 

kryterium 

- indywidualne 
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temat kondycji finansowej podmiotu/ów 

zaangażowanych w jego realizację i eksploatację (dane 

historyczne i prognozowane) oraz dokumentach i 

dodatkowych informacjach potwierdzających zdolność 

do utrzymania projektu w fazie eksploatacji, 

4. finansowa zasadność realizacji projektu – analiza 

(ocena) na podstawie uzyskanych wyników finansowych, 

racjonalności wydatkowania określonych środków 

finansowych, w tym ich efektywność. 

skutkuje 

negatywną 

oceną projektu 

ocena merytoryczna 

Koncepcja realizacji 

projektu 

Ocena w ramach kryterium obejmuje badanie: 

1. merytoryczna kwalifikowalność wydatków: 

 czy deklarowane przez Wnioskodawcę wydatki są 

racjonalne, niezbędne, zasadne i oszczędne z punktu 

widzenia realizacji celu projektu, 

 czy wysokość wydatków jest adekwatna do 

planowanego celu projektu 

2. merytoryczna poprawność przyjętych wskaźników: 

 czy przedstawione wartości wskaźników są realne, 

możliwe do osiągnięcia i adekwatne do ponoszonych 

nakładów 

3. realność założeń harmonogramu rzeczowo-finansowego  

W przypadku stwierdzenia braku zasadności ponoszenia 

wydatków w zaproponowanej wysokości, należy wezwać 

Wnioskodawcę do przedstawienia wyjaśnień. W przypadku 

KOP tak / nie 

 

w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy 

do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak 

również do 

uzupełnienia 

lub poprawy 

projektu 

- indywidualne 



561 

 

nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

braku odpowiednich wyjaśnień lub podtrzymania w ich efekcie 

oceny wskazującej na brak zasadności ponoszenia wydatków w 

zaproponowanej wysokości, Komisja Oceny Projektów 

proponuje obniżenie wysokości planowanych wydatków 

kwalifikowanych projektu. Brak zgody Wnioskodawcy na 

obniżenie kosztów skutkuje negatywną oceną projektu.  

W konsekwencji obniżenia wydatków mogą ulec korekcie 

wskaźniki oraz założenia harmonogramu rzeczowo-finansowego 

projektu.  

 

niespełnienie 

kryterium 

skutkuje 

negatywną 

oceną projektu 

Trwałość projektu 

 

Kryterium dotyczy wyłącznie projektów, w przypadku których 

zastosowanie ma zasada trwałości zgodnie z art. 71 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne 

przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. 

Ocena w ramach kryterium obejmuje badanie:  

1. potencjału i trwałości organizacyjnej podmiotu 

realizującego projekt, tj. posiadanie odpowiednich 

zasobów i struktur niezbędnych do zapewnienia 

właściwego zarządzania na etapie realizacji inwestycji,  

KOP tak / nie 

 

w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy 

do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak 

również do 

uzupełnienia 

lub poprawy 

projektu 

 

- indywidualne 
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2. potencjału i trwałości organizacyjnej podmiotu 

zarządzającego projektem po jego zakończeniu (jeśli 

dotyczy), tj. posiadanie odpowiednich zasobów i struktur 

niezbędnych do zapewnienia właściwego zarządzania 

infrastrukturą na etapie jej eksploatacji (działalności 

operacyjnej), 

3. wykonalności technicznej i trwałości efektów projektu, tj. 

weryfikowane będzie, czy planowane do zastosowania 

rozwiązania techniczne / technologiczne:  

 są adekwatne ze względu na zakres projektu, 

 zapewniają wykonalność techniczną projektu,  

 gwarantują utrzymanie trwałości efektów projektu. 

niespełnienie 

kryterium 

skutkuje 

negatywną 

oceną projektu 

Wpływ na zasadę 

równości szans kobiet i 

mężczyzn 

 

Ocenie w ramach kryterium podlega wpływ projektu na zasadę 

równości szans kobiet i mężczyzn.  

Kryterium zostanie uznane za spełnione w przypadku 

stwierdzenia pozytywnego lub neutralnego wpływu projektu 

na zasadę równości szans kobiet i mężczyzn.   

Ocena w ramach kryterium zostanie oparta o uzasadnienie 

przedstawione przez Wnioskodawcę we wniosku, w którym 

powinno zostać wskazane w jaki sposób projekt spełnienia 

zasadę równości szans kobiet i mężczyzn lub jest w stosunku 

do niej neutralny.  

O neutralności można mówić jednak tylko wtedy, kiedy w 

ramach projektu wnioskodawca wskaże uzasadnienie, dlaczego 

dany projekt nie jest w stanie zrealizować jakichkolwiek działań 

w zakresie spełnienia ww. zasady. 

KOP  

 

tak / nie 

w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy 

do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak 

również do 

uzupełnienia 

- indywidualne 
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W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na badaną 

politykę horyzontalną, należy zażądać od Wnioskodawcy 

wyjaśnień. Brak odpowiednich wyjaśnień lub podtrzymanie w 

ich efekcie oceny wskazującej na negatywny wpływ projektu na 

tę politykę horyzontalną skutkuje negatywna oceną projektu.   

lub poprawy 

projektu 

niespełnienie 

kryterium 

skutkuje 

negatywną 

oceną projektu 

Wpływ na zasadę 

równości szans i 

niedyskryminacji, w 

tym dostępności dla 

osób z 

niepełnosprawnościami 

Ocenie w ramach kryterium podlega zgodność projektu z zasadą 

równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami. Dostępność oznacza, że wszystkie 

produkty projektu (na przykład strona lub aplikacja 

internetowa, materiały szkoleniowe, konferencja, wybudowane 

lub modernizowane  obiekty, zakupione środki transportu) 

mogą być wykorzystywane (używane) przez osoby z 

niepełnosprawnościami.  

Kryterium zostanie uznane za spełnione gdy Wnioskodawca 

wykaże, że projekt realizuje  zasadę równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 

niepełnoprawnościami, tj. przedstawi opis działań, planowanych 

do podjęcia w ramach realizacji projektu, które mają na celu 

zapewnienie dostępności poszczególnych produktów projektu 

dla użytkowników o różnych potrzebach wynikających z 

poszczególnych rodzajów niepełnosprawności z 

uwzględnieniem, że: 

a) weryfikowana będzie zgodność danego produktu z 

koncepcją uniwersalnego projektowania, co oznacza 

zastosowanie co najmniej standardów dostępności, 

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 
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stanowiących załącznik do wytycznych ministra właściwego 

ds. rozwoju regionalnego w zakresie realizacji zasady 

równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla 

osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans 

kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-

2020, w wersji aktualnej na dzień ogłoszenia konkursu / 

wystosowania wezwania do złożenia wniosku o 

dofinansowanie, 

b) w uzasadnionych przypadkach, zgodnie z podrozdziałem 5.2 

pkt. 3 i 4 wytycznych, o których mowa w ppkt a), gdy 

Wnioskodawca wykaże brak możliwości zapewnienia 

zgodności produktów projektu ze standardami dostępności, 

o których mowa w ppkt a) oraz w przypadku projektów (w 

tym ich produktów) nieobjętych zakresem standardów 

dostępności, o których mowa w ppkt a) – weryfikowany 

będzie opis działań zmierzających do realizacji projektu w 

sposób dostępny dla osób z różnymi rodzajami 

niepełnosprawności oraz zapewnienia dostępności 

produktów projektu, 

c) uznanie neutralności produktu projektu jest dopuszczalne 

pod warunkiem wykazania przez wnioskodawcę, że 

dostępność nie dotyczy danego produktu na przykład z 

uwagi na brak jego bezpośrednich użytkowników. 

Wpływ na 

zrównoważony rozwój 

oraz ochronę i poprawę 

Ocenie w ramach kryterium podlega wpływ projektu na zasadę 

zrównoważonego rozwoju oraz ochronę i poprawę jakości 

środowiska naturalnego. 

KOP  

 

tak / nie 

w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

- indywidualne 
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jakości środowiska 

naturalnego 

Projekt uzyska pozytywną ocenę, w przypadku stwierdzenia co 

najmniej neutralnego (tj. neutralnego lub pozytywnego) 

wpływu na zasadę zrównoważonego rozwoju oraz ochronę i 

poprawę jakości środowiska naturalnego. 

W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na badaną 

politykę horyzontalną, należy zażądać od Wnioskodawcy 

wyjaśnień. Brak odpowiednich wyjaśnień lub podtrzymanie w 

ich efekcie oceny wskazującej na negatywny wpływ projektu 

na tę politykę horyzontalną skutkuje negatywną oceną 

projektu. 

kryterium 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy 

do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak 

również do 

uzupełnienia 

lub poprawy 

projektu 

niespełnienie 

kryterium 

skutkuje 

negatywną 

oceną projektu  

Wpływ na zachowanie 

zasad polityki 

przestrzennej 

Ocenie w ramach kryterium podlega wpływ projektu na 

zachowanie zasad polityki przestrzennej, rozumianych jako: 

 działania na rzecz zapobiegania rozpraszaniu zabudowy i 

pogłębianiu chaosu przestrzennego,  

 kształtowanie przestrzeni publicznych przyjaznych dla 

mieszkańców i sprzyjających zachowaniom niskoemisyjnym,  

 preferowanie ponownego wykorzystania terenu i 

wypełniania zabudowy zamiast ekspansji na tereny 

niezabudowane (priorytet brown-field ponad green-field),  

 troska o estetykę poszczególnych przedsięwzięć i ich 

dopasowania do otoczenia z poszanowaniem kontekstu 

KOP 0-1 pkt 

w celu 

potwierdzenia 

adekwatnej 

liczby punktów 

dla danego 

projektu 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy 

2 indywidualne 
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przyrodniczego, kulturowego i społecznego, w szczególności 

poprzez uwzględnianie konkursów urbanistyczno-

architektonicznych, architektonicznych lub urbanistycznych, 

w celu wyboru najkorzystniejszych rozwiązań funkcjonalno-

przestrzennych dotyczących rewitalizowanego obszaru 

  neutralny wpływ – 0 pkt 

  pozytywny wpływ w co najmniej dwóch typach 

działań wskazanych w ramach tego kryterium – 1 pkt 

Przyznanie 0 pkt nie eliminuje projektu z oceny. 

W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na badaną 

zasadę, należy zażądać od Wnioskodawcy wyjaśnień. Brak 

odpowiednich wyjaśnień lub podtrzymanie w ich efekcie 

oceny wskazującej na negatywny wpływ projektu na tę 

politykę horyzontalną skutkuje negatywną oceną projektu. 

do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak 

również do 

uzupełnienia 

lub poprawy 

projektu 

Stan przygotowania 

projektu do realizacj 

Kryteria dla projektów wymagających pozwolenia na budowę 

lub zgłoszenia budowy 

 4 pkt – projekt posiada wszystkie wymagane prawem 

polskim ostateczne decyzje administracyjne (pozwolenie 

na budowę lub dokumenty równoważne) oraz posiada 

kompletny projekt budowlany, a dokumenty te są zgodne z 

zakresem rzeczowym projektu przedstawionym we 

wniosku o dofinansowanie oraz pozwalają na realizację 

całego projektu 

 3 pkt – projekt nie posiada wszystkich wymaganych 

prawem polskim decyzji administracyjnych (pozwolenie na 

budowę lub dokumenty równoważne) umożliwiających 

realizację całego projektu jednakże  posiada kompletny 

KOP 2-4 pkt 

w celu 

potwierdzenia 

adekwatnej 

liczby punktów 

dla danego 

projektu 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy 

do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak 

4 indywidualne 
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projekt budowlany umożliwiający realizację całego 

projektu oraz posiada prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele realizacji całego projektu  

 2 pkt – projekt nie posiada wszystkich wymaganych 

prawem polskim decyzji administracyjnych (pozwolenie na 

budowę lub dokumenty równoważne) umożliwiających 

realizację całego projektu oraz nie posiada prawa do 

dysponowania nieruchomością na cele realizacji całego 

projektu, jednakże posiada kompletny projekt budowlany 

umożliwiający realizację całego projektu.  

Punkty nie podlegają sumowaniu. 

również do 

uzupełnienia 

lub poprawy 

projektu 

Kryteria dla projektów typu "zaprojektuj i wybuduj" 

 2 pkt  – Wnioskodawca przedstawił szczegółowy opis 

działań w projekcie oraz program funkcjonalno-użytkowy, a 

projekt posiada prawo do dysponowania nieruchomością 

na cele realizacji całego projektu  

 1 pkt  – Wnioskodawca przedstawił szczegółowy opis 

działań w projekcie oraz program funkcjonalno–użytkowy, 

jednakże nie posiada prawa do dysponowania 

nieruchomością na cele realizacji całego projektu.  

Punkty nie podlegają sumowaniu. 

KOP 1-2 pkt 

w celu 

potwierdzenia 

adekwatnej 

liczby punktów 

dla danego 

projektu 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy 

do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak 

również do 

uzupełnienia 

indywidualne 
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lub poprawy 

projektu 

Kryteria dla projektów niewymagających pozwolenia na 

budowę 

 4 pkt – Wnioskodawca przedstawił szczegółowy opis 

działań w projekcie, dysponuje niezbędnymi decyzjami, 

pozwoleniami na realizację projektu, a dokumenty te są 

zgodne z zakresem rzeczowym projektu przedstawionym 

we wniosku o dofinansowanie oraz pozwalają na realizację 

całego projektu (jeżeli są wymagane), posiada opracowaną 

dokumentację / specyfikację techniczną (specyfikację 

planowanych do zakupu środków trwałych wraz z 

parametrami) oraz posiada prawo do dysponowania 

nieruchomością  umożliwiające realizację całego projektu 

(jeżeli wymagany) 

 3 pkt – Wnioskodawca przedstawił szczegółowy opis 

działań w projekcie oraz posiada opracowaną 

dokumentację / specyfikację techniczną (specyfikację 

planowanych do zakupu środków trwałych wraz z 

parametrami) oraz posiada prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele realizacji całego projektu (jeżeli 

wymagany), jednakże nie dysponuje niezbędnymi 

decyzjami, pozwoleniami umożliwiającymi realizację całego 

projektu (jeżeli są wymagane)  

 2 pkt – Wnioskodawca przedstawił szczegółowy opis 

działań w projekcie oraz posiada opracowaną 

dokumentację / specyfikację techniczną (specyfikację 

KOP 2-4 pkt 

w celu 

potwierdzenia 

adekwatnej 

liczby punktów 

dla danego 

projektu 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy 

do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak 

również do 

uzupełnienia 

lub poprawy 

projektu 

indywidualne 
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planowanych do zakupu środków trwałych wraz z 

parametrami), jednakże nie dysponuje niezbędnymi 

decyzjami, pozwoleniami umożliwiającymi realizację całego 

projektu (jeżeli są wymagane) oraz nie posiada prawa do 

dysponowania nieruchomością na cele realizacji całego 

projektu (jeżeli wymagany) 

Punkty nie podlegają sumowaniu. 

Wpływ projektu na 

likwidację lub 

niwelację problemów 

społecznych 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie społeczne 

oddziaływanie projektu. Weryfikowane będzie, czy projekt 

odpowiada na potrzeby społeczne zidentyfikowane na obszarze 

rewitalizacji, w jaki sposób i w jakim stopniu przyczynia się do 

likwidacji lub niwelowania przyczyn zjawisk kryzysowych (takich 

jak: bezrobocie, alkoholizm, przestępczość, wandalizm, 

zerwanie więzi sąsiedzkich, niski poziom aktywności społecznej 

mieszkańców itd.). Analiza dokonywana będzie w oparciu o 

informacje przedstawione przez Wnioskodawcę we wniosku o 

dofinansowanie. 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

 3 pkt – Wnioskodawca wykazał, iż projekt w znacznym 

stopniu przyczynia się do likwidacji lub niwelowania 

przyczyn zjawisk kryzysowych i jednocześnie działania w 

ramach projektu prowadzone są w ścisłej współpracy ze 

społecznością lokalną - działania na etapie przygotowania 

lub realizacji lub utrzymania trwałości projektu 

zaplanowane/zrealizowane zostały z wykorzystaniem 

zaawansowanych metod partycypacji (np. warsztaty 

projektowe) wykraczające ponad obligatoryjne konsultacje 

KOP  0-3 pkt 

w celu 

potwierdzenia 

adekwatnej 

liczby punktów 

dla danego 

projektu 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy 

do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak 

również do 

uzupełnienia 

lub poprawy 

projektu 

 

niespełnienie 

kryterium 

6 indywidualne 
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społeczne wymagane na etapie przygotowania programu 

rewitalizacji;  

 2 pkt – Wnioskodawca wykazał, iż projekt w znacznym 

stopniu przyczynia się do likwidacji lub niwelowania 

przyczyn zjawisk kryzysowych, ale nie wykazano 

współpracy ze społecznością lokalną na etapie 

przygotowania lub realizacji lub utrzymania trwałości 

projektu; 

 1 pkt – Wnioskodawca wykazał, iż projekt w umiarkowanym 

stopniu przyczynia się do likwidacji lub niwelowania 

przyczyn zjawisk kryzysowych: projekt służy bieżącemu 

rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów społecznych, 

nie tworzy jednak mechanizmów rozwojowych w dłuższej 

perspektywie (np. projekt oświetlenia i monitoringu na 

terenach zidentyfikowanych w diagnozie obszaru 

rewitalizacji jako niebezpieczne). 

 0 pkt – Wnioskodawca nie wykazał wpływu projektu na 

likwidację lub niwelację problemów społecznych 

zidentyfikowanych na obszarze rewitalizacji. 

Przyznanie 0 pkt eliminuje projekt z oceny. 

Punkty nie podlegają sumowaniu. 

skutkuje 

negatywną 

oceną projektu 

Komplementarność 

projektu z 

przedsięwzięciami 

finansowanymi z 

Europejskiego 

Funduszu Społecznego 

Komplementarność względem EFS badana będzie zarówno w 

odniesieniu do perspektywy 2014-2020, jak i 2007-2013.  

W ramach kryterium oceniane będzie, czy na moment złożenia 

wniosku o dofinansowanie projektu (planowanego do wsparcia 

z EFRR) wykazana została komplementarność z projektami 

współfinasowanymi z EFS (w szczególności w ramach działań 

KOP  0-3 pkt 

w celu 

potwierdzenia 

adekwatnej 

liczby punktów 

dla danego 

2 indywidualne 
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8.2, 8.5, 9.1, 9.2, 10.1 RPO WM 2014-2020) wynikającymi z 

programu rewitalizacji uzgodnionego z IZ RPO. Wynikanie 

projektu rewitalizacyjnego z programu rewitalizacji oznacza albo 

wskazanie (wymienienie) go wprost w programie rewitalizacji 

albo określenie go w ogólnym (zbiorczym) opisie innych, 

uzupełniających rodzajów działań rewitalizacyjnych.  

Badany będzie opis, przedstawiony przez Wnioskodawcę, 

obrazujący powiązania projektu EFRR z przedsięwzięciami EFS, 

wskazanymi jako komplementarne.  

 3 pkt – Wnioskodawca wykazał, że jego projekt jest 

komplementarny z przynajmniej jednym przedsięwzięciem 

finansowanym z EFS, będącym w trakcie realizacji bądź 

zrealizowanym przez niego lub inne podmioty, 

 2 pkt – Wnioskodawca wykazał, że jego projekt jest 

komplementarny z przynajmniej jednym  przedsięwzięciem, 

dla którego został złożony wniosek o dofinansowanie ze 

środków EFS przez niego lub inne podmioty, 

 1 pkt – Wnioskodawca wykazał komplementarność z 

przynajmniej jednym przedsięwzięciem planowanym do 

realizacji ze środków EFS przez niego lub inne podmioty, dla 

którego nie został złożony wniosek o dofinansowanie, ale 

wynika z uzgodnionego z IZ RPO programu rewitalizacji a 

Wnioskodawca lub podmiot wskazany w programie 

rewitalizacji jako realizator danego projektu oświadczył, że 

złoży wniosek o jego dofinansowanie  

projektu 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy 

do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak 

również do 

uzupełnienia 

lub poprawy 

projektu 
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 0 pkt – Wnioskodawca nie wykazał komplementarności z 

przynajmniej jednym przedsięwzięciem planowanym do 

realizacji ze środków EFS przez niego lub inne podmioty. 

Przyznanie 0 pkt nie eliminuje projektu z oceny. 

Punkty w ramach kryterium nie podlegają sumowaniu. 

Wpływ projektu na 

lokowanie działalności 

gospodarczej na 

rewitalizowanym 

obszarze 

W kryterium weryfikowana jest wartość wskaźnika wskazana we 

wniosku aplikacyjnym: Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na 

zrewitalizowanych obszarach, (tj. liczba przedsiębiorstw, które 

rozpoczęły lub przeniosły działalność na teren wsparty w 

ramach kosztów kwalifikowalnych realizowanego projektu). 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:  

 4 pkt – wartość wskaźnika wynosi co najmniej 4, 

 3 pkt – wartość wskaźnika wynosi 3, 

 2 pkt – wartość wskaźnika wynosi 2, 

 1 pkt – wartość wskaźnika wynosi 1, 

 0 pkt – wartość wskaźnika wynosi 0. 

Przyznanie 0 pkt nie eliminuje projektu z oceny. 

Punkty w ramach kryterium nie podlegają sumowaniu. 

KOP 0-4 pkt 

w celu 

potwierdzenia 

adekwatnej 

liczby punktów 

dla danego 

projektu 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy 

do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak 

również do 

uzupełnienia 

lub poprawy 

projektu 

2 indywidualne 

Poprawa jakości 

przestrzeni publicznej 

W ramach kryterium poprawa jakości przestrzeni publicznej 

rozumiana jest jako przewidziane danym projektem zmiany w 

sposobie zagospodarowania tej przestrzeni zmierzające do 

poprawy jej jakości (estetyki, funkcjonalności i dostępności), 

dlatego ocenie poddane zostanie wpływ projektu na: 

KOP 0-5 pkt 

w celu 

potwierdzenia 

adekwatnej 

liczby punktów 

2 indywidualne 
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 poprawę jakości życia mieszkańców oraz wzmocnienie więzi 

społecznych np. dzięki kształtowaniu przyjaznych 

przestrzeni publicznych sprzyjających integracji i 

pozytywnym zachowaniom społecznym oraz zaspokajaniu 

potrzeb (społecznych, intelektualnych) różnych grup 

użytkowników – 1 pkt 

 poprawę estetyki przestrzeni publicznej i jej powiązanie z 

otoczeniem oraz zachowanie lub budowanie tożsamości 

miejsca – 1 pkt 

 poprawę dostępności danej przestrzeni rozumianej jako m. 

in. eliminację istniejących barier, możliwość bezpiecznego i 

wygodnego dotarcia (pieszo, na rowerze, autobusem, 

samochodem), ogólnodostępny charakter planowanej 

przestrzeni publicznej, nie powodujący marginalizacji 

użytkowników, w tym ze względów ekonomicznych – 1 pkt 

 poprawę funkcjonowania osób niepełnosprawnych w danej 

przestrzeni rozumianej jako podjęcie działań 

wykraczających poza minimalne wymagania określone w 

standardach dostępności dla polityki spójności 2014-2020 

stanowiących załącznik do wytycznych ministra właściwego 

ds. rozwoju regionalnego w zakresie realizacji zasady 

równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla 

osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans 

kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-

2020, w wersji aktualnej na dzień ogłoszenia konkursu bądź 

jako zaangażowanie osób z niepełnosprawnościami lub 

organizacji działających na rzecz osób z 

dla danego 

projektu 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy 

do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak 

również do 

uzupełnienia 

lub poprawy 

projektu 



574 

 

nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

niepełnosprawnościami w proces planowania przestrzeni 

publicznej będącej produktem projektu bądź jako 

przedstawienie wiarygodnego planu wykorzystania danej 

przestrzeni jako miejsca realizacji działań wspierających 

osoby z niepełnosprawnościami w przyszłości – 2 pkt 

 żadna z powyższych opcji nie została uwzględniona w 

projekcie – 0 pkt 

Przyznanie 0 pkt nie eliminuje projektu z oceny. 

Punkty w ramach kryterium podlegają sumowaniu. 

Poziom zamożności 

gminy 

W ramach kryterium przyznawane będą punkty w zależności od 

poziomu zamożności gminy, na terenie, której zlokalizowany 

będzie projekt. Poziom zamożności gminy będzie liczony za 

pomocą wskaźnika G, obliczony zgodnie z art. 20, ust. 4 ustawy 

z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 317.). Gminy zostaną 

podzielone na cztery grupy, w zależności od wartości wskaźnika 

G, obliczonego dla roku poprzedzającego rok ogłoszenia naboru, 

a w przypadku braku publikacji wartości wskaźnika G dla tego 

roku na dzień ogłoszenia naboru – wartości wskaźnika G dla 

ostatniego roku poprzedzającego ogłoszenie naboru, dla 

którego dostępna jest wartość wskaźnika G. Ocena 

przeprowadzona będzie odwrotnie do wartości wskaźnika G, tj. 

najwyższą ocenę uzyskają projekty zlokalizowane w gminach z 

grupy o najniższych wartościach wskaźnika G. 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:  

KOP 1-4 pkt 

w celu 

potwierdzenia 

adekwatnej 

liczby punktów 

dla danego 

projektu 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy 

do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak 

również do 

uzupełnienia 

lub poprawy 

projektu 

2 indywidualne 
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 I grupa w przedziale – projekty zlokalizowane w gminach z 

grupy do I kwartyla – 4 pkt, 

 II grupa w przedziale – projekty zlokalizowane w gminach z 

grupy powyżej I kwartyla do II kwartyla – 3 pkt, 

 III grupa w przedziale – projekty zlokalizowane w gminach z 

grupy powyżej II kwartyla do III kwartyla – 2 pkt, 

 IV grupa w przedziale – projekty zlokalizowane w gminach z 

grupy powyżej III kwartyla – 1 pkt. 

Wpływ projektu na 

rozwój gospodarczo-

społeczny 

Kryterium strategiczne, w ramach którego oceniany będzie 

wpływ efektów realizacji projektu na rozwój gospodarczy i 

społeczny regionu, przy uwzględnieniu zrównoważonego 

rozwoju w wymiarze regionalnym. Ocenie w ramach kryterium 

podlegać będzie bilans zysków i strat społecznych i 

gospodarczych, z uwzględnieniem specyfiki obszaru wsparcia. 

Ocena w ramach kryterium obejmować będzie w szczególności 

takie czynniki jak:  

1. wpływ na realizację celów: strategii rozwoju województwa 

i/lub strategii ponadregionalnych,  

2. tworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego regionu, 

3. wzmacnianie spójności wewnętrznej województwa, w tym 

zwiększenie dostępności do usług publicznych, niwelowanie 

poziomu bezrobocia. 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

 3 pkt – stwierdzenie wysokiego wpływu na rozwój 

gospodarczo-społeczny, 

KOP 1-3 pkt 5 porównawcze 
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 2 pkt – stwierdzenie umiarkowanego wpływu na rozwój 

gospodarczo-społeczny, 

 1 pkt – stwierdzenie niskiego wpływu na rozwój 

gospodarczo-społeczny. 

Punkty nie podlegają sumowaniu. 
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Działanie 11.4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych 

nr i nazwa osi priorytetowej 11 OŚ PRIORYTETOWA REWITALIZACJA PRZESTRZENI REGIONALNEJ 

nr i nazwa działania Działanie 11.4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych 

nr i nazwa poddziałania  - 

typ projektu A. przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastrukturalnych z 

przeznaczeniem na cele społeczne, 

B. budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastruktury kultury 

C. działania prowadzące do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów 

D. zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne 

E. modernizacje, renowacje budynków użyteczności publicznej poprawiające ich estetykę 

zewnętrzną 

F. modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych 

 

nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

ocena formalna 

Kwalifikowalność 
wnioskodawcy i 
partnerów  

(jeśli dotyczy) 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy Wnioskodawca i 
partnerzy (jeśli dotyczy) znajdują się w katalogu typów 
Beneficjentów w SzOOP dla danego działania / poddziałania / 
typu projektu.  

Ponadto weryfikowane będzie, czy Wnioskodawca i partnerzy 
(jeśli dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o 
dofinansowanie, tj. czy nie zachodzą przesłanki określone w:  

1. art. 207 ust. 4 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.),  

2. art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 15 czerwca 2012 r. o 
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

pracownik 
IOK – członek 

KOP 

tak / nie  

w celu 
potwierdzenia 

spełnienia 
kryterium 

dopuszczalne 
wezwanie 

Wnioskodawcy 
do 

przedstawienia 
wyjaśnień, jak 

również do 
uzupełnienia 

- indywidualne 

 



578 

 

nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r., poz. 769), 

3. 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). 

Ocena w ramach kryterium odbywa się w oparciu o 
oświadczenia przedstawione przez Wnioskodawcę. 

lub poprawy 
projektu 

niespełnienie 
kryterium 
skutkuje 

negatywną 
oceną projektu 

Rzetelność 
wnioskodawcy 

W okresie trzech lat poprzedzających datę złożenia wniosku o 
dofinansowanie projektu instytucja udzielająca wsparcia nie 
rozwiązała z własnej inicjatywy, z  wnioskodawcą i/lub 
partnerem (jeśli dotyczy) umowy o dofinansowanie projektu 
realizowanego ze środków unijnych z przyczyn leżących po jego 
stronie. 

Weryfikacja w ramach kryterium odbywa się w oparciu o 
oświadczenie złożone przez wnioskodawcę i partnerów (jeśli 
dotyczy).  

Każdy podmiot zobowiązany jest do złożenia osobnego 
oświadczenia. 

pracownik 
IOK – członek 

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 
projektu 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy: 

1. projekt jest zgodny z celami danego działania / 
poddziałania, 

pracownik 
IOK – członek 

KOP 

tak / nie  

w celu 
potwierdzenia 

- Indywidualne 
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2. projekt wpisuje się w typy projektów wskazane dla 
danego działania / poddziałania, zgodnie z SzOOP, 

3. projekt jest zgodny z przepisami prawa w zakresie ocen 
oddziaływania na środowisko, tj. ustawy z dn. 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz.U. 2016 poz. 353 z późn. zm.) lub 
Wnioskodawca przedstawił zobowiązanie do spełnienia 
tego warunku najpóźniej na dzień podpisania umowy o 
dofinansowanie (jeśli dotyczy), 

Ocena odbywa się w oparciu o dokumentację załączoną do 
wniosku o dofinansowanie.   

4. 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, 

spełnienia 
kryterium 

dopuszczalne 
wezwanie 

Wnioskodawcy 
do 

przedstawienia 
wyjaśnień, jak 

również do 
uzupełnienia 
lub poprawy 

projektu 

niespełnienie 
kryterium 
skutkuje 

negatywną 
oceną projektu 
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5. projekt (lub jego część) nie otrzymał dofinansowania z 
innych środków, 

Ocena w pkt. 4 i 5 odbywa się w oparciu o oświadczenia 
przedstawione przez Wnioskodawcę.   

6. Wnioskodawca przedstawił dokumenty właściwych 
organów odpowiedzialnych za monitorowanie 
obszarów sieci Natura 2000 oraz odpowiedzialnych za 
gospodarkę wodną (jeśli dotyczy), 

7. zakres rzeczowy projektu wykazuje zgodność z 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
zgodnie z oświadczeniem przedstawionym przez 
Wnioskodawcę lub Wnioskodawca przedstawił decyzję 
o warunkach zabudowy lub kopię decyzji o ustaleniu 
inwestycji celu publicznego dotyczącą zakresu projektu 
opisanego we wniosku o dofinansowanie lub w 
przypadku projektów realizowanych w trybie 
zaprojektuj i wybuduj przedstawił zobowiązanie do 
spełnienia tego warunku najpóźniej na dzień podpisania 
umowy o dofinansowanie (jeśli dotyczy), 

8. Wnioskodawca przedstawił pozwolenie na budowę, 
zgłoszenie robót budowlanych lub inne decyzje i 
uzgodnienia z właściwymi organami dotyczące zakresu 
projektu opisanego we wniosku o dofinansowanie lub 
przedstawił zobowiązanie do spełnienia tego warunku 
najpóźniej na dzień złożenia pierwszego wniosku o 
płatność, a w przypadku Zezwolenia na Realizację 
Inwestycji Drogowej – najpóźniej na dzień złożenia 
przez Beneficjenta końcowego wniosku o  płatność (jeśli 
dotyczy), 

9. Wnioskodawca przedstawił wyciąg z dokumentacji 
technicznej, specyfikację zakupywanego 
sprzętu/rozwiązań informatycznych lub program 
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funkcjonalno – użytkowy dla projektu (w zależności od 
zakresu rzeczowego oraz wybranego trybu realizacji 
projektu) dotyczące zakresu projektu opisanego we 
wniosku o dofinansowanie, 

10. w odniesieniu do projektów dotyczących obiektów 
objętych ochroną konserwatorską Wnioskodawca 
przedstawił pozwolenie konserwatorskie dla zakresu 
rzeczowego projektu opisanego we wniosku o 
dofinansowanie (jeśli dotyczy) lub w przypadku 
projektów realizowanych w trybie zaprojektuj i wybuduj 
Wnioskodawca przedstawił opinię konserwatora 
zabytków, umożliwiającą realizację zakresu rzeczowego 
projektu opisanego we wniosku o dofinansowanie oraz 
przedstawił zobowiązanie do przedstawienia 
pozwolenia konserwatorskiego najpóźniej na dzień 
złożenia pierwszego wniosku o płatność (jeśli dotyczy), 

11. Wnioskodawca przedstawił prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele realizacji projektu oraz okres 
trwałości lub przedstawił zobowiązanie do spełnienia 
tego warunku najpóźniej na dzień podpisania umowy o 
dofinansowanie, a w przypadku Zezwolenia na 
Realizację Inwestycji Drogowej – najpóźniej na dzień 
złożenia przez Beneficjenta końcowego wniosku o  
płatność (jeśli dotyczy), 

12. Wnioskodawca przedstawił poprawne oświadczenia, 
wymagane regulaminem konkursu / regulaminem 
przygotowania i oceny dla projektów 
pozakonkursowych, o których mowa we wniosku o 
dofinansowanie, w części zawierającej listę załączników 
oraz w części zawierającej oświadczenia, 

13. czy wybór partnera został dokonany zgodnie z art. 33  
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności finansowanych 
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w perspektywie finansowej 2014-2020 (j.t. Dz. U. z 2017 
r. poz. 1460 z późn. zm.), a także czy Wnioskodawca 
dostarczył poprawną i spójną z zakresem rzeczowym 
projektu umowę partnerską lub inny dokument 
wskazany jako dopuszczalny w regulaminie konkursu / 
regulaminie przygotowania i oceny dla projektów 
pozakonkursowych lub Wnioskodawca przedstawił 
zobowiązanie do spełnienia tego warunku najpóźniej na 
dzień podpisania umowy o dofinansowanie (jeśli 
dotyczy). 

Ocena w pkt. od 6 do 13 odbywa się w oparciu o dokumentację 
załączoną do wniosku o dofinansowanie. 

Specyficzne warunki 
wstępne 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy projekt jest zgodny z 
formalnymi warunkami specyficznymi dla danego działania / 
poddziałania określonymi w SzOOP: 

 w pkt. 5 karty działania, w części dotyczącej danego 
działania lub poddziałania lub typu projektu (jeśli dotyczy): 

 w pkt. 18 karty działania dotyczącym limitów i ograniczeń 
w realizacji projektu – z wyłączeniem limitów i ograniczeń 
dotyczących zasad kwalifikowania wydatków oraz katalogu 
wydatków specyficznych (jeśli dotyczy), 

 w pkt. 27 karty działania dotyczącym minimalnej i 
maksymalnej wartości projektu (jeśli dotyczy), 

 w pkt. 28 karty działania dotyczącym minimalnej i 
maksymalnej wartości wydatków kwalifikowalnych 
projektu ( (jeśli dotyczy). 

pracownik 
IOK – członek 

KOP 

tak / nie  

w celu 
potwierdzenia 

spełnienia 
kryterium 

dopuszczalne 
wezwanie 

Wnioskodawcy 
do 

przedstawienia 
wyjaśnień, jak 

również do 
uzupełnienia 
lub poprawy 

projektu 

niespełnienie 
kryterium 
skutkuje 

- 

 

Indywidualne 
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negatywną 
oceną projektu 

Poprawność przyjętych 
wskaźników 

Ocenie w ramach kryterium podlega formalna poprawność 
przyjętych wskaźników: 

1. czy Wnioskodawca dokonał wyboru obligatoryjnych 
wskaźników dla danego działania / poddziałania, 

2. czy Wnioskodawca wybrał wszystkie wskaźniki 
adekwatne ze względu na zakres projektu,  

3. czy Wnioskodawca przedstawił założenia dotyczące 
szacowania wartości wskaźników. 

pracownik 
IOK – członek 

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 

Pomoc publiczna Ocenie w ramach kryterium podlega, czy w projekcie występuje 
pomoc publiczna: 

1. w przypadku, gdy pomoc publiczna nie występuje w 
projekcie – czy przedstawiono uzasadnienie dla braku 
spełnienia przesłanek występowania pomocy publicznej 
wskazanych w art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej  

lub  

pracownik 
IOK – członek 

KOP 

tak / nie  

w celu 
potwierdzenia 

spełnienia 
kryterium 

dopuszczalne 
wezwanie 

Wnioskodawcy 
do 

- indywidualne 
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2. w przypadku, gdy pomoc publiczna występuje w projekcie 
– czy dofinansowanie projektu spełnia przesłanki 
występowania pomocy publicznej wskazane w art. 107 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,  

3. czy dla projektów, których dofinansowanie stanowić 
będzie pomoc publiczną lub pomoc de minimis, pomoc 
może zostać udzielona na gruncie obowiązujących 
rozporządzeń, w tym: 

a) czy okres realizacji projektu jest zgodny z przepisami 
właściwych rozporządzeń, 

b) czy spełniony jest efekt zachęty (jeśli dotyczy), 
c) czy katalog wydatków kwalifikowanych został 

określony zgodnie z właściwym rozporządzeniem, 
d) poprawność określenia maksymalnego 

procentowego poziomu wsparcia UE zgodnie z 
właściwym rozporządzeniem, 

e) czy spełnione są inne warunki wynikające z 
rozporządzenia, w oparciu o które udzielana jest 
pomoc (jeśli dotyczy). 

4. czy zostały przedstawione poprawne załączniki dla 
wybranego rodzaju pomocy publicznej lub pomocy de 
minimis (jeśli dotyczy). 

przedstawienia 
wyjaśnień, jak 

również do 
uzupełnienia 
lub poprawy 

projektu 

niespełnienie 
kryterium 
skutkuje 

negatywną 
oceną projektu 

Kwalifikowalność 
wydatków 

Ocenie w ramach kryterium podlega formalna kwalifikowalność 
wydatków: 

1. potencjalna kwalifikowalność wydatków planowanych 
do poniesienia na podstawie informacji zawartych we 
wniosku o dofinansowanie, 

2. poprawność przypisania poszczególnych wydatków 
projektu do katalogu wydatków kwalifikowalnych 
zgodnie z zasadami zawartymi w SzOOP oraz w 
wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju 

pracownik 
IOK – członek 

KOP 

tak / nie  

w celu 
potwierdzenia 

spełnienia 
kryterium 

dopuszczalne 
wezwanie 

Wnioskodawcy 
do 

- indywidualne 
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regionalnego w zakresie kwalifikowalności wydatków w 
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020 (w tym limity na 
poszczególne kategorie wydatków), 

3. wstępna kwalifikowalność podatku VAT, 

4. właściwy poziom dofinansowania dla poszczególnych 
kategorii wydatków. 

Komisja Oceny Projektów może zaproponować obniżenie 
wysokości planowanych wydatków kwalifikowanych projektu. 
Brak zgody Wnioskodawcy na obniżenie kosztów skutkuje 
negatywną oceną projektu.  

przedstawienia 
wyjaśnień, jak 

również do 
uzupełnienia 
lub poprawy 

projektu 

niespełnienie 
kryterium 
skutkuje 

negatywną 
oceną projektu 

ocena finansowa 

Wykonalność i trwałość  
finansowa projektu 

Ocena w ramach kryterium służy potwierdzeniu finansowej 
możliwości i zasadności realizacji projektu, przy założonym 
współfinansowaniu ze środków UE oraz jego wpływu na 
utrzymanie płynności finansowej podmiotów zaangażowanych 
w realizację oraz eksploatację projektu w całym okresie jego 
ekonomicznego życia. W ramach kryterium ocenie podlega: 

1. poprawność założeń i obliczeń – analiza (ocena) 
zasadności i realności założeń przyjętych do analizy 
finansowej oraz poprawności (w tym spójności) 
przygotowanych kalkulacji, 

2. poziom dofinansowania – weryfikacja prawidłowości 
wnioskowanego poziomu dofinansowania, w tym 
metody ustalenia poziomu dofinansowania i jego 
wysokości, jak również analiza wskaźników efektywności 
finansowej pod kątem możliwości przyznania 
dofinansowania dla danego rodzaju projektu, 

KOP –  
pracownik 

IOK / ekspert 
w ramach 
dziedziny 

analiza 
finansowa 

tak / nie  

w celu 
potwierdzenia 

spełnienia 
kryterium 

dopuszczalne 
wezwanie 

Wnioskodawcy 
do 

przedstawienia 
wyjaśnień, jak 

również do 
uzupełnienia 
lub poprawy 

projektu 

niespełnienie 
kryterium 

- indywidualne 
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3. trwałość finansowa – weryfikacja trwałości finansowej w 
przyjętym okresie odniesienia, bazująca na 
przedłożonych przez Wnioskodawcę informacjach na 
temat kondycji finansowej podmiotu/ów 
zaangażowanych w jego realizację i eksploatację (dane 
historyczne i prognozowane) oraz dokumentach i 
dodatkowych informacjach potwierdzających zdolność 
do utrzymania projektu w fazie eksploatacji, 

4. finansowa zasadność realizacji projektu – analiza 
(ocena) na podstawie uzyskanych wyników finansowych, 
racjonalności wydatkowania określonych środków 
finansowych, w tym ich efektywność. 

skutkuje 
negatywną 

oceną projektu 

ocena merytoryczna 

Koncepcja realizacji 
projektu 

Ocena w ramach kryterium obejmuje badanie: 

1. merytoryczna kwalifikowalność wydatków: 

 czy deklarowane przez Wnioskodawcę wydatki są 
racjonalne, niezbędne, zasadne i oszczędne z punktu 
widzenia realizacji celu projektu, 

 czy wysokość wydatków jest adekwatna do 
planowanego celu projektu 

2. merytoryczna poprawność przyjętych wskaźników: 

 czy przedstawione wartości wskaźników są realne, 
możliwe do osiągnięcia i adekwatne do ponoszonych 
nakładów 

3. realność założeń harmonogramu rzeczowo-finansowego  

W przypadku stwierdzenia braku zasadności ponoszenia 
wydatków w zaproponowanej wysokości, należy wezwać 
Wnioskodawcę do przedstawienia wyjaśnień. W przypadku 
braku odpowiednich wyjaśnień lub podtrzymania w ich efekcie 

KOP  

 

tak / nie  

w celu 
potwierdzenia 

spełnienia 
kryterium 

dopuszczalne 
wezwanie 

Wnioskodawcy 
do 

przedstawienia 
wyjaśnień, jak 

również do 
uzupełnienia 
lub poprawy 

projektu 

niespełnienie 
kryterium 

- indywidualne 
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oceny wskazującej na brak zasadności ponoszenia wydatków w 
zaproponowanej wysokości, Komisja Oceny Projektów 
proponuje obniżenie wysokości planowanych wydatków 
kwalifikowanych projektu. Brak zgody Wnioskodawcy na 
obniżenie kosztów skutkuje negatywną oceną projektu.  

W konsekwencji obniżenia wydatków mogą ulec korekcie 
wskaźniki oraz założenia harmonogramu rzeczowo-finansowego 
projektu. 

skutkuje 
negatywną 

oceną projektu 

Trwałość projektu Kryterium dotyczy wyłącznie projektów, w przypadku których 
zastosowanie ma zasada trwałości zgodnie z art. 71 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne 
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. 

Ocena w ramach kryterium obejmuje badanie:  

1. potencjału i trwałości organizacyjnej podmiotu 
realizującego projekt, tj. posiadanie odpowiednich 
zasobów i struktur niezbędnych do zapewnienia 
właściwego zarządzania na etapie realizacji inwestycji,  

2. potencjału i trwałości organizacyjnej podmiotu 
zarządzającego projektem po jego zakończeniu (jeśli 
dotyczy), tj. posiadanie odpowiednich zasobów i struktur 
niezbędnych do zapewnienia właściwego zarządzania 
infrastrukturą na etapie jej eksploatacji (działalności 
operacyjnej), 

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 
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3. wykonalności technicznej i trwałości efektów projektu, tj. 
weryfikowane będzie, czy planowane do zastosowania 
rozwiązania techniczne / technologiczne:  

 są adekwatne ze względu na zakres projektu, 

 zapewniają wykonalność techniczną projektu,  

 gwarantują utrzymanie trwałości efektów projektu. 

Miejsce realizacji 
projektu 

W kryterium weryfikowane będzie czy obszar realizacji projektu 
wpisuje się w definicję terenu poprzemysłowego określoną w 
SzOOP.  

KOP tak / nie  

w celu 
potwierdzenia 

spełnienia 
kryterium 

dopuszczalne 
wezwanie 

Wnioskodawcy 
do 

przedstawienia 
wyjaśnień, jak 

również do 

- indywidualne 
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uzupełnienia 
lub poprawy 

projektu 

niespełnienie 
kryterium 
skutkuje 

negatywną 
oceną projektu 

Zasadność realizacji 
projektu 

Kryterium odpowiada na pytanie, czy projekt jest uzasadniony, a 
więc czy uzupełnia zdiagnozowane braki, służy podniesieniu 
jakości danej funkcji, czy też będzie spełniać przewidywane 
potrzeby (wzrost potrzeb). Zasadność realizacji projektu ma 
charakter indywidualny (dla każdego projektu) i jest zależna od 
poziomu potrzeb oraz od jakości posiadanej już infrastruktury, a 
co za tym idzie konieczności jej budowy, rozbudowy, 
przebudowy lub modernizacji.  

Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów: 

1. uzasadnienie i ocena potrzeb Wnioskodawcy w danej 
dziedzinie 

Ocenie podlegać będzie, czy Wnioskodawca przedstawił: 

 prognozy demograficzne, określenie liczby potencjalnych 
użytkowników, 

 posiadaną infrastrukturę i sposób jej wykorzystania w 
zakresie analogicznym do przedmiotu projektu,  

 w przypadku infrastruktury społecznej – odległość od 
innych tego typu obiektów, możliwości dojazdu do tych 
obiektów 

2. plan (sposób, program) wykorzystania infrastruktury 
będącej przedmiotem projektu po zakończeniu jego realizacji 

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 
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Ocenie podlegać będzie: 

 czy Wnioskodawca przedstawił powyższe informacje w 
skali gminy, na terenie której realizowany będzie projekt 
oraz w obszarze oddziaływania projektu,  

 czy przedstawione informacje potwierdzają zasadność 
realizacji projektu. 

Wpływ na zasadę 
równości szans kobiet i 
mężczyzn 

Ocenie w ramach kryterium podlega wpływ projektu na zasadę 
równości szans kobiet i mężczyzn.  

Kryterium zostanie uznane za spełnione w przypadku 
stwierdzenia pozytywnego lub neutralnego wpływu projektu 
na zasadę równości szans kobiet i mężczyzn.   

Ocena w ramach kryterium zostanie oparta o uzasadnienie 
przedstawione przez Wnioskodawcę we wniosku, w którym 
powinno zostać wskazane  
w jaki sposób projekt spełnienia zasadę równości szans kobiet 
i mężczyzn lub jest w stosunku do niej neutralny.  

W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na badaną 
politykę horyzontalną, należy zażądać od Wnioskodawcy 
wyjaśnień. Brak odpowiednich wyjaśnień lub podtrzymanie w 
ich efekcie oceny wskazującej na negatywny wpływ projektu 
na tę politykę horyzontalną skutkuje negatywną oceną 
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 

Wpływ na zasadę 
równości szans i 
niedyskryminacji, w 
tym dostępności dla 

Ocenie w ramach kryterium podlega zgodność projektu z zasadą 
równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami. 

Kryterium zostanie uznane za spełnione:  

KOP tak / nie  

w celu 
potwierdzenia 

spełnienia 

- indywidualne 
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osób z 
niepełnosprawnościami 

 gdy projekt realizuje zasadę równości szans i 
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami  

lub 

 udowodniono, dlaczego zasada dostępności 
produktów projektu nie znajduje zastosowania 
(neutralność produktów projektu dla osób z 
niepełnosprawnościami różnego rodzaju).   

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy Wnioskodawca 
przedstawił opis działań, planowanych do podjęcia w ramach 
realizacji projektu, które mają na celu zapewnienie dostępności 
produktów projektu dla osób z niepełnosprawnościami różnego 
rodzaju, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb 
wynikających z poszczególnych rodzajów niepełnosprawności 
adekwatnych ze względu na charakter projektu.  

Kryterium nie zostanie uznane za spełnione w przypadku, gdy 
Wnioskodawca wykaże neutralność produktów projektu jedynie 
w odniesieniu do niektórych rodzajów niepełnosprawności, 
adekwatnych ze względu na charakter projektu. 

W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na badaną 
politykę horyzontalną, należy zażądać od Wnioskodawcy 
wyjaśnień. Brak odpowiednich wyjaśnień lub podtrzymanie w 
ich efekcie oceny wskazującej na negatywny wpływ projektu 
na tę politykę horyzontalną skutkuje negatywną oceną 
projektu. 

kryterium 
dopuszczalne 

wezwanie 
Wnioskodawcy 

do 
przedstawienia 
wyjaśnień, jak 

również do 
uzupełnienia 
lub poprawy 

projektu 

niespełnienie 
kryterium 
skutkuje 

negatywną 
oceną projektu 

Wpływ na 
zrównoważony rozwój 
oraz ochronę i poprawę 

Ocenie w ramach kryterium podlega wpływ projektu na zasadę 
zrównoważonego rozwoju oraz ochronę i poprawę jakości 
środowiska naturalnego. 

Projekt uzyska pozytywną ocenę, w przypadku stwierdzenia co 
najmniej neutralnego (tj. neutralnego lub pozytywnego) 

KOP tak / nie  

w celu 
potwierdzenia 

spełnienia 
kryterium 

- indywidualne 



592 

 

nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

jakości środowiska 
naturalnego 

wpływu na zasadę zrównoważonego rozwoju oraz ochronę i 
poprawę jakości środowiska naturalnego. 

W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na badaną 
politykę horyzontalną, należy zażądać od Wnioskodawcy 
wyjaśnień. Brak odpowiednich wyjaśnień lub podtrzymanie w 
ich efekcie oceny wskazującej na negatywny wpływ projektu 
na tę politykę horyzontalną skutkuje negatywną oceną 
projektu. 

dopuszczalne 
wezwanie 

Wnioskodawcy 
do 

przedstawienia 
wyjaśnień, jak 

również do 
uzupełnienia 
lub poprawy 

projektu 

niespełnienie 
kryterium 
skutkuje 

negatywną 
oceną projektu 

Wpływ na zachowanie 
zasad polityki 
przestrzennej 

Ocenie w ramach kryterium podlega wpływ projektu na 
zachowanie zasad polityki przestrzennej, rozumianych jako: 

 działania na rzecz zapobiegania rozpraszaniu zabudowy i 
pogłębianiu chaosu przestrzennego,  

 kształtowanie przestrzeni publicznych przyjaznych dla 
mieszkańców i sprzyjających zachowaniom 
niskoemisyjnym,  

 preferowanie ponownego wykorzystania terenu i 
wypełniania zabudowy zamiast ekspansji na tereny 
niezabudowane (priorytet brown-field ponad green-field),  

 troska o estetykę poszczególnych przedsięwzięć i ich 
dopasowania do otoczenia z poszanowaniem kontekstu 
przyrodniczego, kulturowego i społecznego, w 
szczególności poprzez uwzględnianie konkursów 
urbanistyczno-architektonicznych, architektonicznych lub 
urbanistycznych, w celu wyboru najkorzystniejszych 

KOP 0-1 pkt 

w celu 
potwierdzenia 

adekwatnej 
liczby punktów 

dla danego 
projektu 

dopuszczalne 
wezwanie 

Wnioskodawcy 
do 

przedstawienia 
wyjaśnień, jak 

również do 
uzupełnienia 

2 Indywidualne 
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rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych dotyczących 
rewitalizowanego obszaru 

  neutralny wpływ – 0 pkt 

  pozytywny wpływ w co najmniej dwóch typach 
działań wskazanych w ramach tego kryterium – 1 pkt 

Przyznanie 0 pkt nie eliminuje projektu z oceny. 

W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na badaną 
zasadę, należy zażądać od Wnioskodawcy wyjaśnień. Brak 
odpowiednich wyjaśnień lub podtrzymanie w ich efekcie 
oceny wskazującej na negatywny wpływ projektu na tę 
politykę horyzontalną skutkuje negatywną oceną projektu 

lub poprawy 
projektu  

Stan przygotowania 
projektu do realizacji 

 

Kryteria dla projektów wymagających pozwolenia na budowę 
lub zgłoszenia budowy 

 4 pkt – projekt posiada wszystkie wymagane prawem 
polskim ostateczne decyzje administracyjne (pozwolenie 
na budowę lub dokumenty równoważne) oraz posiada 
kompletny projekt budowlany, a dokumenty te są zgodne z 
zakresem rzeczowym projektu przedstawionym we 
wniosku o dofinansowanie oraz pozwalają na realizację 
całego projektu 

 3 pkt – projekt nie posiada wszystkich wymaganych 
prawem polskim decyzji administracyjnych (pozwolenie na 
budowę lub dokumenty równoważne) umożliwiających 
realizację całego projektu jednakże  posiada kompletny 
projekt budowlany umożliwiający realizację całego 
projektu oraz posiada prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele realizacji całego projektu  

 2 pkt – projekt nie posiada wszystkich wymaganych 
prawem polskim decyzji administracyjnych (pozwolenie na 
budowę lub dokumenty równoważne) umożliwiających 
realizację całego projektu oraz nie posiada prawa do 

KOP 2-4 pkt 

w celu 
potwierdzenia 

adekwatnej 
liczby punktów 

dla danego 
projektu 

dopuszczalne 
wezwanie 

Wnioskodawcy 
do 

przedstawienia 
wyjaśnień, jak 

również do 
uzupełnienia 
lub poprawy 

projektu 

4 indywidualne 
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dysponowania nieruchomością na cele realizacji całego 
projektu, jednakże posiada kompletny projekt budowlany 
umożliwiający realizację całego projektu.  

Punkty nie podlegają sumowaniu. 

Kryteria dla projektów typu "zaprojektuj i wybuduj" 

 2 pkt  – Wnioskodawca przedstawił szczegółowy opis 
działań w projekcie oraz program funkcjonalno-użytkowy, a 
projekt posiada prawo do dysponowania nieruchomością 
na cele realizacji całego projektu  

 1 pkt  – Wnioskodawca przedstawił szczegółowy opis 
działań w projekcie oraz program funkcjonalno–użytkowy, 
jednakże nie posiada prawa do dysponowania 
nieruchomością na cele realizacji całego projektu.  

Punkty nie podlegają sumowaniu. 

KOP 1-2 pkt 

w celu 
potwierdzenia 

adekwatnej 
liczby punktów 

dla danego 
projektu 

dopuszczalne 
wezwanie 

Wnioskodawcy 
do 

przedstawienia 
wyjaśnień, jak 

również do 
uzupełnienia 
lub poprawy 

projektu 

Indywidualne 

 

Kryteria dla projektów niewymagających pozwolenia na budowę 

 4 pkt – Wnioskodawca przedstawił szczegółowy opis 
działań w projekcie, dysponuje niezbędnymi decyzjami, 
pozwoleniami na realizację projektu, a dokumenty te są 
zgodne z zakresem rzeczowym projektu przedstawionym 
we wniosku o dofinansowanie oraz pozwalają na realizację 
całego projektu (jeżeli są wymagane), posiada opracowaną 
dokumentację / specyfikację techniczną (specyfikację 
planowanych do zakupu środków trwałych wraz z 
parametrami) oraz posiada prawo do dysponowania 

KOP 2-4 pkt 

w celu 
potwierdzenia 

adekwatnej 
liczby punktów 

dla danego 
projektu 

dopuszczalne 
wezwanie 

Wnioskodawcy 

indywidualne 
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nieruchomością  umożliwiające realizację całego projektu 
(jeżeli wymagany) 

 3 pkt – Wnioskodawca przedstawił szczegółowy opis 
działań w projekcie oraz posiada opracowaną 
dokumentację / specyfikację techniczną (specyfikację 
planowanych do zakupu środków trwałych wraz z 
parametrami) oraz posiada prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele realizacji całego projektu (jeżeli 
wymagany), jednakże nie dysponuje niezbędnymi 
decyzjami, pozwoleniami umożliwiającymi realizację całego 
projektu (jeżeli są wymagane)  

 2 pkt – Wnioskodawca przedstawił szczegółowy opis 
działań w projekcie oraz posiada opracowaną 
dokumentację / specyfikacje techniczną (specyfikację 
planowanych do zakupu środków trwałych wraz z 
parametrami), jednakże nie dysponuje niezbędnymi 
decyzjami, pozwoleniami umożliwiającymi realizację całego 
projektu (jeżeli są wymagane) oraz nie posiada prawa do 
dysponowania nieruchomością na cele realizacji całego 
projektu (jeżeli wymagany). 

Punkty nie podlegają sumowaniu. 

do 
przedstawienia 
wyjaśnień, jak 

również do 
uzupełnienia 
lub poprawy 

projektu 

Wpływ projektu na 
likwidację lub niwelację 
problemów 
społecznych 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie społeczne 
oddziaływanie projektu. Weryfikowane będzie, czy projekt 
odpowiada na potrzeby społeczne zidentyfikowane na obszarze 
rewitalizacji, w jaki sposób i w jakim stopniu przyczynia się do 
likwidacji lub niwelowania przyczyn zjawisk kryzysowych (takich 
jak: bezrobocie, alkoholizm, przestępczość, wandalizm, 
zerwanie więzi sąsiedzkich, niski poziom aktywności społecznej 
mieszkańców itd.). Analiza dokonywana będzie w oparciu o 
informacje przedstawione przez Wnioskodawcę we wniosku o 
dofinansowanie. 

KOP 0-3 pkt 

w celu 
potwierdzenia 

adekwatnej 
liczby punktów 

dla danego 
projektu 

dopuszczalne 
wezwanie 

Wnioskodawcy 

4 indywidualne 
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Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

 3 pkt – Wnioskodawca wykazał, iż projekt w znacznym 
stopniu przyczynia się do likwidacji lub niwelowania 
przyczyn zjawisk kryzysowych i jednocześnie działania w 
ramach projektu prowadzone są w ścisłej współpracy ze 
społecznością lokalną: projekt stwarza szanse na 
uruchomienie mechanizmów rozwojowych w dłuższej 
perspektywie – oddziaływanie to zostało wykazane w 
sposób rzetelny i wiarygodny oraz działania na etapie 
przygotowania lub realizacji lub utrzymania trwałości 
projektu zaplanowane/zrealizowane zostały z 
wykorzystaniem zaawansowanych metod partycypacji (np. 
warsztaty projektowe);  

 2 pkt – Wnioskodawca wykazał, iż projekt w znacznym 
stopniu przyczynia się do likwidacji lub niwelowania 
przyczyn zjawisk kryzysowych: projekt ukierunkowany jest 
na długofalowe korzyści społeczne, stwarza szanse na 
uruchomienie mechanizmów rozwojowych w dłuższej 
perspektywie, co zostało wykazane w sposób rzetelny i 
wiarygodny, ale nie wykazano współpracy ze społecznością 
lokalną na etapie przygotowania lub realizacji lub 
utrzymania trwałości projektu; 

 1 pkt – Wnioskodawca wykazał, iż projekt w umiarkowanym 
stopniu przyczynia się do likwidacji lub niwelowania 
przyczyn zjawisk kryzysowych: projekt służy bieżącemu 
rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów społecznych, 
nie tworzy jednak mechanizmów rozwojowych w dłuższej 
perspektywie (np. projekt oświetlenia i monitoringu na 
terenach zidentyfikowanych w diagnozie obszaru 
rewitalizacji jako niebezpieczne); 

do 
przedstawienia 
wyjaśnień, jak 

również do 
uzupełnienia 
lub poprawy 

projektu 
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 0 pkt – Wnioskodawca nie wykazał wpływu projektu na 
likwidację lub niwelację problemów społecznych 
zidentyfikowanych na obszarze rewitalizacji. 

Punkty nie podlegają sumowaniu. 

Przyznanie 0 pkt eliminuje projekt z oceny. 

Komplementarność 
projektu z 
przedsięwzięciami 
finansowanymi z 
Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

Zapewnienie komplementarności podejmowanych działań 
finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego 
(EFS) służy maksymalizowaniu efektywności udzielanego 
wsparcia. Komplementarność względem EFS badana będzie 
zarówno w odniesieniu do perspektywy 2014-2020, jak i 2007-
2013.  

W ramach kryterium oceniane będzie, czy w odniesieniu do 
projektu (planowanego do wsparcia z EFRR) wykazana została 
komplementarność z projektami współfinasowanymi z EFS (w 
szczególności w ramach działań 8.2, 8.5, 9.1, 9.2, 10.1 RPO WM 
2014-2020) wynikającymi z programu rewitalizacji 
uzgodnionego z IZ RPO. Wynikanie projektu rewitalizacyjnego z 
programu rewitalizacji oznacza albo wskazanie (wymienienie) 
go wprost w programie rewitalizacji albo określenie go w 
ogólnym (zbiorczym) opisie innych, uzupełniających rodzajów 
działań rewitalizacyjnych.  

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:  

 3 pkt – Wnioskodawca wykazał, że jego projekt jest 
komplementarny z przynajmniej jednym przedsięwzięciem 
finansowanym z EFS, będącym w trakcie realizacji bądź 
zrealizowanym przez niego lub inne podmioty, 

 2 pkt – Wnioskodawca wykazał, że jego projekt jest 
komplementarny z przynajmniej jednym przedsięwzięciem, 

KOP  0-3 pkt 

w celu 
potwierdzenia 

adekwatnej 
liczby punktów 

dla danego 
projektu 

dopuszczalne 
wezwanie 

Wnioskodawcy 
do 

przedstawienia 
wyjaśnień, jak 

również do 
uzupełnienia 
lub poprawy 

projektu 

2 indywidualne 
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dla którego został złożony wniosek o dofinansowanie ze 
środków EFS przez niego lub inne podmioty, 

 1 pkt – Wnioskodawca wykazał komplementarność z 
przynajmniej jednym przedsięwzięciem planowanym do 
realizacji ze środków EFS przez niego lub inne podmioty, dla 
którego nie został złożony wniosek o dofinansowanie, ale 
wynika z uzgodnionego z IZ RPO programu rewitalizacji a 
Wnioskodawca lub podmiot wskazany w programie 
rewitalizacji jako realizator danego projektu oświadczył, że 
złoży wniosek o jego dofinansowanie,,  

 0 pkt – Wnioskodawca nie wykazał komplementarności z 
przynajmniej jednym przedsięwzięciem planowanym do 
realizacji ze środków EFS przez niego lub inne podmioty. 

Przyznanie 0 pkt nie eliminuje projektu z oceny. 

Punkty w ramach kryterium nie podlegają sumowaniu. 

Wpływ projektu na 
lokowanie działalności 
gospodarczej na 
rewitalizowanym 
obszarze 

W kryterium weryfikowana jest wartość wskaźnika wskazana we 
wniosku aplikacyjnym: Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na 
zrewitalizowanych obszarach, (tj. liczba przedsiębiorstw, które 
rozpoczęły lub przeniosły działalność na teren wsparty w 
ramach realizowanego projektu). 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:  

 4 pkt – wartość wskaźnika wynosi co najmniej 6, 

 3 pkt – wartość wskaźnika wynosi od 4 do 5, 

 2 pkt – wartość wskaźnika wynosi od 2 do 3, 

 1 pkt – wartość wskaźnika wynosi 1, 

 0 pkt – wartość wskaźnika wynosi 0. 

Przyznanie 0 pkt nie eliminuje projektu z oceny. 

Punkty w ramach kryterium nie podlegają sumowaniu. 

KOP 0-4 pkt 

w celu 
potwierdzenia 

adekwatnej 
liczby punktów 

dla danego 
projektu 

dopuszczalne 
wezwanie 

Wnioskodawcy 
do 

przedstawienia 
wyjaśnień, jak 

również do 
uzupełnienia 

2 indywidualne 
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lub poprawy 
projektu 

Poprawa jakości 
przestrzeni publicznej 

W ramach kryterium poprawa jakości przestrzeni publicznej 
rozumiana jest jako przewidziane danym projektem zmiany w 
sposobie zagospodarowania tej przestrzeni zmierzające do 
poprawy jej jakości (estetyki, funkcjonalności, i dostępności), 
dlatego ocenie poddany zostanie wpływ projektu na: 

 poprawę jakości życia mieszkańców oraz wzmocnienie więzi 
społecznych – 1 pkt 

 poprawę estetyki przestrzeni publicznej i jej powiązanie z 
otoczeniem oraz zachowanie lub budowanie tożsamości 
miejsca – 1 pkt 

 poprawę dostępności danej przestrzeni – 1 pkt 

 poprawę funkcjonowania osób niepełnosprawnych w danej 
przestrzeni – 2 pkt 

 żadna z powyższych opcji nie została uwzględniona w 
projekcie – 0 pkt 

Przyznanie 0 pkt nie eliminuje projektu z oceny. 

Punkty w ramach kryterium podlegają sumowaniu. 

KOP 0-5 pkt 

w celu 
potwierdzenia 

adekwatnej 
liczby punktów 

dla danego 
projektu 

dopuszczalne 
wezwanie 

Wnioskodawcy 
do 

przedstawienia 
wyjaśnień, jak 

również do 
uzupełnienia 
lub poprawy 

projektu 

2 indywidualne 

Wpływ projektu na 
rozwój gospodarczo-
społeczny 

Kryterium strategiczne, w ramach którego oceniany będzie 
wpływ efektów realizacji projektu na rozwój gospodarczy i 
społeczny regionu, przy uwzględnieniu zrównoważonego 
rozwoju w wymiarze regionalnym. Ocenie w ramach kryterium 
podlegać będzie  bilans zysków i strat społecznych i 
gospodarczych, z uwzględnieniem specyfiki obszaru wsparcia. 

Ocena w ramach kryterium obejmować będzie w szczególności 
takie czynniki jak:  

1. wpływ na realizację celów: strategii rozwoju województwa 
i/lub strategii ponadregionalnych,  

KOP 1-3 pkt 4 porównawcze 
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2. tworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego regionu, 

3. wzmacnianie spójności wewnętrznej województwa, w tym 
zwiększenie dostępności do usług publicznych, niwelowanie 
poziomu bezrobocia. 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

 3 pkt – stwierdzenie wysokiego wpływu na rozwój 
gospodarczo-społeczny, 

 2 pkt – stwierdzenie umiarkowanego wpływu na rozwój 
gospodarczo-społeczny, 

 1 pkt – stwierdzenie niskiego wpływu na rozwój 
gospodarczo-społeczny. 

Punkty nie podlegają sumowaniu. 
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12 Oś Priorytetowa Infrastruktura społeczna 

Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia 

Poddziałanie 12.1.1 Strategiczna infrastruktura ochrony zdrowia w regionie 

typ projektu A. wyposażenie obiektów infrastruktury ochrony zdrowia w sprzęt medyczny 

nr i nazwa osi priorytetowej 12 OŚ PRIORYTETOWA INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA  

nr i nazwa działania Działanie  12.1 INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA 

nr i nazwa poddziałania  Poddziałanie 12.1.1 Strategiczna infrastruktura ochrony zdrowia w regionie 

typ projektu A. wyposażenie obiektów infrastruktury ochrony zdrowia w sprzęt medyczny 

 

nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

ocena formalna 

Kwalifikowalnoś
ć wnioskodawcy 
i partnerów  
(jeśli dotyczy) 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy Wnioskodawca i partnerzy (jeśli dotyczy) 
znajdują się w katalogu typów Beneficjentów w SzOOP dla danego działania / 
poddziałania / typu projektu w wersji aktualnej na dzień wystosowania wezwania do 
złożenia wniosku o dofinansowanie.  

Weryfikacji podlega, czy projekt będzie realizowany przez podmiot wykonujący 
działalność leczniczą, udzielający świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych (tj. podmiot, którego przychody w ponad 50% pochodzą z 
kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia – zarówno w roku poprzedzającym rok 
złożenia wniosku o dofinansowanie, jak i w okresie realizacji oraz trwałości 
projektu). 

Ponadto weryfikowane będzie, czy Wnioskodawca i partnerzy (jeśli dotyczy) nie 
podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie, tj. czy nie  zachodzą 
przesłanki określone w:  

1. art. 207 ust. 4 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. 
Dz.U. z 2017 r., poz. 2077),  

pracownik 
IOK – 

członek 
KOP 

tak / nie  

w celu 
potwierdzenia 

spełnienia 
kryterium 

dopuszczalne 
wezwanie 

Wnioskodawcy 
do 

przedstawienia 
wyjaśnień, jak 

również do 
uzupełnienia 
lub poprawy 

projektu 

- indywidual
ne 
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2. 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), 

3. 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 z późn. zm.).   

Ocena w ramach kryterium odbywa się w oparciu o oświadczenia przedstawione 
przez Wnioskodawcę. 

niespełnienie 
kryterium 
skutkuje 

negatywną 
oceną projektu 

Rzetelność 
wnioskodawcy 

W okresie trzech lat poprzedzających datę złożenia wniosku o dofinansowanie 
projektu instytucja udzielająca wsparcia nie rozwiązała z własnej inicjatywy z 
wnioskodawcą i/lub partnerem (jeśli dotyczy) umowy o dofinansowanie projektu 
realizowanego ze środków unijnych z przyczyn leżących po jego stronie. 

Weryfikacja w ramach kryterium odbywa się w oparciu o oświadczenie złożone przez 
wnioskodawcę i partnerów (jeśli dotyczy).  

Każdy podmiot zobowiązany jest do złożenia osobnego oświadczenia. 

pracownik 
IOK – 

członek 
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 

- indywidual
ne 

Kwalifikowalnoś
ć projektu 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy: 

1. projekt jest zgodny z celami danego działania / poddziałania, 

pracownik 
IOK – 

tak / nie  - indywidual
ne 
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2. projekt wpisuje się w typy projektów wskazane dla danego działania / 
poddziałania, zgodnie z SzOOP w wersji aktualnej na dzień zatwierdzenia 
kryterium przez Komitet Monitorujący RPO WM na lata 2014-2020, 

3. projekt jest zgodny z warunkami specyficznymi dla danego działania / 
poddziałania, określonymi w SzOOP w wersji aktualnej na dzień wystosowania 
wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie, 

4. projekt jest zgodny z przepisami prawa w zakresie ocen oddziaływania na 
środowisko, tj. ustawy z dn. 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1405 z 
późn. zm.) lub Wnioskodawca przedstawił zobowiązanie do spełnienia tego 
warunku najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie (jeśli 
dotyczy). 

 

Ocena odbywa się w oparciu o dokumentację załączoną do wniosku o 
dofinansowanie. 

5. projekt jest ujęty wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu 
pozakonkursowego, stanowiącym załącznik do SzOOP w wersji aktualnej na 
dzień wystosowania wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie, 

6. występuje zgodność z zasadniczymi elementami zidentyfikowanego projektu. 

Ocena odbywa się w oparciu o kartę projektu. 

7. 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, 

członek 
KOP 

w celu 
potwierdzenia 

spełnienia 
kryterium 

dopuszczalne 
wezwanie 

Wnioskodawcy 
do 

przedstawienia 
wyjaśnień, jak 

również do 
uzupełnienia 
lub poprawy 

projektu 

niespełnienie 
kryterium 
skutkuje 

negatywną 
oceną projektu 
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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, 

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

Ocena w pkt. 7 i 8 odbywa się w oparciu o oświadczenia przedstawione przez 
Wnioskodawcę.  

9. Wnioskodawca przedstawił dokumenty właściwych organów 
odpowiedzialnych za monitorowanie obszarów sieci Natura 2000 oraz 
odpowiedzialnych za gospodarkę wodną (jeśli dotyczy), 

10. Zakres rzeczowy projektu wykazuje zgodność z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego zgodnie z oświadczeniem przedstawionym 
przez Wnioskodawcę lub Wnioskodawca przedstawił decyzję o warunkach 
zabudowy lub kopię decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dotyczącą 
zakresu projektu opisanego we wniosku o dofinansowanie lub w przypadku 
projektów realizowanych w trybie zaprojektuj i wybuduj przedstawił 
zobowiązanie do spełnienia tego warunku najpóźniej na dzień podpisania 
umowy o dofinansowanie (jeśli dotyczy),  

11. Wnioskodawca przedstawił pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót 
budowlanych lub inne decyzje i uzgodnienia z właściwymi organami dotyczące 
zakresu projektu opisanego we wniosku o dofinansowanie lub przedstawił 
zobowiązanie do spełnienia tego warunku najpóźniej na dzień złożenia 
pierwszego wniosku o płatność (jeśli dotyczy), 

12. Wnioskodawca przedstawił wyciąg z dokumentacji technicznej, specyfikację 
zakupywanego sprzętu/rozwiązań informatycznych lub program funkcjonalno 
– użytkowy dla projektu (w zależności od zakresu rzeczowego oraz wybranego 
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trybu realizacji projektu) dotyczące zakresu projektu opisanego we wniosku o 
dofinansowanie, 

13. W odniesieniu do projektów dotyczących obiektów objętych ochroną 
konserwatorską Wnioskodawca przedstawił pozwolenie konserwatorskie dla 
zakresu rzeczowego projektu opisanego we wniosku o dofinansowanie (jeśli 
dotyczy) lub w przypadku projektów realizowanych w trybie zaprojektuj i 
wybuduj Wnioskodawca przedstawił opinię konserwatora zabytków, 
umożliwiającą realizację zakresu rzeczowego projektu opisanego we wniosku 
o dofinansowanie oraz przedstawił zobowiązanie do przedstawienia 
pozwolenia konserwatorskiego najpóźniej na dzień złożenia pierwszego 
wniosku o płatność (jeśli dotyczy), 

14. Wnioskodawca przedstawił prawo do dysponowania nieruchomością na cele 
realizacji projektu oraz okres trwałości lub przedstawił zobowiązanie do 
spełnienia tego warunku najpóźniej na dzień podpisania umowy o 
dofinansowanie (jeśli dotyczy), 

15. Wnioskodawca przedstawił poprawne oświadczenia wymagane regulaminem 
konkursu/ regulaminem przygotowania i oceny dla projektów 
pozakonkursowych, o których mowa we wniosku o dofinansowanie, w części 
zawierającej listę załączników oraz w części zawierającej oświadczenia, 

16. Wybór partnera został dokonany 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 (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 
1460 z późn. zm.), a także Wnioskodawca dostarczył poprawną i spójną z 
zakresem rzeczowym projektu umowę partnerską lub inny dokument 
wskazany jako dopuszczalny w regulaminie konkursu / regulaminie 
przygotowania i oceny dla projektów pozakonkursowych lub Wnioskodawca 
przedstawił zobowiązanie do spełnienia tego warunku najpóźniej na dzień 
podpisania umowy o dofinansowanie (jeśli dotyczy). 

Ocena w pkt. od 9 do 16 odbywa się w oparciu o dokumentację załączoną do 
wniosku o dofinansowanie. 
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Specyficzne 
warunki 
wstępne (I) 

Ocenie w ramach kryterium podlega: 

1. Czy projekt jest realizowany w podmiocie posiadającym umowę o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych w zakresie zbieżnym z 
zakresem projektu, a w przypadku projektu przewidującego rozwój 
działalności medycznej lub zwiększenie potencjału w tym zakresie, czy 
podmiot ten zobowiązał się do posiadania takiej umowy najpóźniej w 
kolejnym okresie kontraktowania świadczeń po zakończeniu realizacji 
projektu,  

2. Czy w przypadku projektu realizowanego przez szpital – czy projekt jest 
realizowany przez podmiot, który zapewnia lub będzie zapewniać najpóźniej 
w kolejnym okresie kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej po 
zakończeniu realizacji projektu, udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych w ramach oddziałów szpitalnych i 
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, 

3. W przypadku, gdy projekt dotyczy oddziałów szpitalnych udzielających 
świadczeń opieki zdrowotnej o charakterze położniczym – czy jest on 
realizowany na rzecz oddziału, gdzie liczba porodów przyjętych w ciągu roku 
kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie 
wynosi co najmniej 400, 

4. W przypadku, gdy projekt dotyczy oddziałów szpitalnych udzielających 
świadczeń opieki zdrowotnej o charakterze zabiegowym – czy jest on 
realizowany na rzecz oddziału, w którym udział świadczeń zabiegowych we 
wszystkich świadczeniach udzielanych na tym oddziale wynosił co najmniej 
50 % w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o 
dofinansowanie, 

5. W przypadku, gdy projekt dotyczy oddziałów pediatrycznych (tj. takich, 
które z zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. 
w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz 
szczegółowego sposobu ich nadawania klasyfikowane są kodem resortowym 
charakteryzującym specjalność komórki organizacyjnej, stanowiący część VIII 
systemu resortowych kodów identyfikacyjnych 4401) - czy jest on 

pracownik 
IOK – 

członek 
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 

- indywidual
ne 
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realizowany na rzecz oddziału, w którym liczba hospitalizacji (rozumianych 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w 
sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego) 
sprawozdanych w ramach realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w ciągu roku 
kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie 
wynosi co najmniej 700.  

Ocena odbywa się w oparciu o oświadczenia przedstawione przez Wnioskodawcę. 

 
6. Czy projekt posiada pozytywną opinię o celowości inwestycji, o której mowa 

w Ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2004 Nr 210, poz. 2135 z 
późn. zm.) - o ile dotyczy.  

Ocena odbywa się na podstawie załączonej do wniosku o dofinansowanie opinii 
o celowości inwestycji. 

Poprawność 
przyjętych 
wskaźników 

Ocenie w ramach kryterium podlega formalna poprawność przyjętych wskaźników: 

1. czy Wnioskodawca dokonał wyboru obligatoryjnych wskaźników dla danego 
działania / poddziałania, 

2. czy Wnioskodawca wybrał wszystkie wskaźniki adekwatne ze względu na 
zakres projektu,  

3. czy Wnioskodawca przedstawił założenia dotyczące szacowania wartości 
wskaźników. 

pracownik 
IOK – 

członek 
KOP 

tak / nie  

w celu 
potwierdzenia 

spełnienia 
kryterium 

dopuszczalne 
wezwanie 

Wnioskodawcy 
do 

przedstawienia 
wyjaśnień, jak 

również do 
uzupełnienia 
lub poprawy 

projektu 

- indywidual
ne 
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niespełnienie 
kryterium 
skutkuje 

negatywną 
oceną projektu 

Pomoc publiczna Ocenie w ramach kryterium podlega, czy w projekcie występuje pomoc publiczna: 

1. w przypadku, gdy pomoc publiczna nie występuje w projekcie – czy 
przedstawiono uzasadnienie dla braku spełnienia przesłanek występowania 
pomocy publicznej wskazanych w art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej  

lub 

2. w przypadku, gdy pomoc publiczna występuje w projekcie – czy 
dofinansowanie projektu spełnia przesłanki występowania pomocy 
publicznej wskazane w art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,  

3. czy dla projektów, których dofinansowanie stanowić będzie pomoc 
publiczną lub pomoc de minimis, pomoc może zostać udzielona na gruncie 
obowiązujących rozporządzeń, w tym: 

a) czy okres realizacji projektu jest zgodny z przepisami właściwych 
rozporządzeń, 

b) czy spełniony jest efekt zachęty (jeśli dotyczy), 

c) czy katalog wydatków kwalifikowanych został określony zgodnie z 
właściwym rozporządzeniem, 

d) poprawność określenia maksymalnego procentowego poziomu 
wsparcia UE zgodnie z właściwym rozporządzeniem, 

e) czy spełnione są inne warunki wynikające z rozporządzenia, w oparciu 
o które udzielana jest pomoc (jeśli dotyczy).  

4. czy zostały przedstawione poprawne załączniki dla wybranego rodzaju 
pomocy publicznej lub pomocy de minimis (jeśli dotyczy). 

pracownik 
IOK – 

członek 
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 

- indywidual
ne 
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Kwalifikowalnoś
ć wydatków 

Ocenie w ramach kryterium podlega formalna kwalifikowalność wydatków: 

1. potencjalna kwalifikowalność wydatków planowanych do poniesienia na 
podstawie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie, 

2. poprawność przypisania poszczególnych wydatków projektu do katalogu 
wydatków kwalifikowalnych zgodnie z zasadami zawartymi w SzOOP w 
wersji aktualnej na dzień zatwierdzenia kryterium przez Komitet 
Monitorujący RPO WM na lata 2014-2020 oraz 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 w wersji aktualnej na dzień wystosowania wezwania do złożenia 
wniosku o dofinansowanie (w tym limity na poszczególne kategorie 
wydatków), 

3. wstępna kwalifikowalność podatku VAT, 

4. właściwy poziom dofinansowania dla poszczególnych kategorii wydatków. 

Komisja Oceny Projektów może zaproponować obniżenie wysokości wydatków 
kwalifikowanych projektu. Brak zgody Wnioskodawcy na obniżenie kosztów skutkuje 
negatywną oceną projektu. 

pracownik 
IOK – 

członek 
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 

- indywidual
ne 

ocena finansowa 

Wykonalność i 
trwałość  
finansowa 
projektu 

Ocena w ramach kryterium służy potwierdzeniu finansowej możliwości i zasadności 
realizacji projektu, przy założonym współfinansowaniu ze środków UE oraz jego 
wpływu na utrzymanie płynności finansowej podmiotów zaangażowanych w 
realizację oraz eksploatację projektu w całym okresie jego ekonomicznego życia. W 
ramach kryterium ocenie podlega: 

1. poprawność założeń i obliczeń – analiza (ocena) zasadności i realności 
założeń przyjętych do analizy finansowej oraz poprawności (w tym 
spójności) przygotowanych kalkulacji, 

KOP –  
pracownik 

IOK / 
ekspert w 

ramach 
dziedziny 

analiza 
finansowa 

 

tak / nie  

w celu 
potwierdzenia 

spełnienia 
kryterium 

dopuszczalne 
wezwanie 

Wnioskodawcy 
do 

- indywidual
ne 
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2. poziom dofinansowania – weryfikacja prawidłowości wnioskowanego 
poziomu dofinansowania,  w tym metody ustalenia poziomu dofinansowania 
i jego wysokości, jak również analiza wskaźników efektywności finansowej 
pod kątem możliwości przyznania dofinansowania dla danego rodzaju 
projektu, 

3. trwałość finansowa – weryfikacja trwałości finansowej w przyjętym okresie 
odniesienia, bazująca na przedłożonych przez Wnioskodawcę informacjach 
na temat kondycji finansowej podmiotu/ów zaangażowanych w jego 
realizację i eksploatację (dane historyczne i prognozowane) oraz 
dokumentach i dodatkowych informacjach potwierdzających zdolność do 
utrzymania projektu w fazie eksploatacji, 

4. finansowa zasadność realizacji projektu – analiza (ocena), na podstawie 
uzyskanych wyników finansowych, racjonalności wydatkowania określonych 
środków finansowych, w tym ich efektywność. 

przedstawienia 
wyjaśnień, jak 

również do 
uzupełnienia 
lub poprawy 

projektu 

niespełnienie 
kryterium 
skutkuje 

negatywną 
oceną projektu 

ocena merytoryczna 

Specyficzne 
warunki 
wstępne (II) 

Ocenie w ramach kryterium podlega:  

1.Czy projekt jest zgodny z właściwą mapą potrzeb zdrowotnych lub czy korzysta z 
odstępstwa od obowiązku stosowania map. 

Skorzystanie przez Wnioskodawcę z ww. odstępstwa od obowiązku stosowania 
map jest możliwe przy łącznym spełnieniu poniższych warunków: 

a) Wnioskodawca podał wyczerpujące uzasadnienie projektu, poparte innymi niż 
mapy potrzeb zdrowotnych adekwatnymi danymi 

b) projekt obejmuje podstawową opiekę zdrowotną (POZ) lub ambulatoryjną opiekę 
specjalistyczną (AOS) lub środowiskowe formy opieki i dotyczy opieki 
koordynowanej (Rozumianej zgodnie z definicją opieki koordynowanej zawartej w 
Podrozdziale 6.3.2.3 Krajowych ram strategicznych. Policy paper dla ochrony 
zdrowia na lata 2014-2020, str. 191).  

KOP tak / nie  

w celu 
potwierdzenia 

spełnienia 
kryterium 

dopuszczalne 
wezwanie 

Wnioskodawcy 
do 

przedstawienia 
wyjaśnień, jak 

również do 
uzupełnienia 
lub poprawy 

projektu 

- indywidual
ne 
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z zastrzeżeniem, że Wnioskodawca może skorzystać z ww. odstępstwa wyłącznie w 
przypadku, jeśli na dzień doręczenia mu pierwszego wezwania do złożenia wniosku o 
dofinansowanie nie opublikowano właściwych map potrzeb zdrowotnych. 

W przypadku projektu w całości lub w części dotyczącego ratownictwa medycznego 
ocenie podlega,  czy projekt w tym zakresie jest zgodny z Wojewódzkim Planem 
Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa 
małopolskiego oraz Ogólnokrajową mapą potrzeb zdrowotnych w zakresie 
ratownictwa medycznego, która została opublikowana przez Ministra Zdrowia na 
stronie www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl. 

2. Czy projekt nie przewiduje działań polegających na dostosowaniu istniejącej 
infrastruktury do obowiązujących przepisów, chyba że ich realizacja jest uzasadniona 
z punktu widzenia poprawy efektywności (w tym kosztowej) i dostępu do świadczeń 
opieki zdrowotnej, 

3. Czy projekt jest zgodny z Programem Strategicznym Ochrona Zdrowia, 
stanowiącym ramy dla polityki zdrowotnej w Małopolsce, 

4. Czy projekt jest zgodny z odpowiednim narzędziem zdefiniowanym w dokumencie 
Krajowe ramy strategiczne. Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020, 

5. Czy zaplanowane w ramach projektu działania, w tym w szczególności w zakresie 
zakupu wyrobów medycznych w rozumieniu Ustawy  z dnia 20 maja 2010 r. o 
wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015, poz. 876 ze zm.), są uzasadnione z punktu 
widzenia rzeczywistego zapotrzebowania na dany produkt (czy zakres projektu, w 
tym ilość, parametry zakupionych wyrobów medycznych, jest adekwatny do zakresu 
udzielanych przez podmiot świadczeń opieki zdrowotnej lub w przypadku 
poszerzania oferty medycznej, odpowiada na zidentyfikowane deficyty podaży 
świadczeń), 

6. W przypadku projektu przewidującego zakup wyrobów medycznych – czy 
wnioskodawca dysponuje lub zobowiązuje się do dysponowania najpóźniej w dniu 
zakończenia okresu kwalifikowalności wydatków określonego w umowie o 

niespełnienie 
kryterium 
skutkuje 

negatywną 
oceną projektu 

http://www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl/
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dofinansowanie projektu, kadrą medyczną odpowiednio wykwalifikowaną do 
obsługi wyrobów medycznych objętych projektem, 

7. W przypadku projektu przewidującego zakup wyrobów medycznych – czy 
wnioskodawca dysponuje lub zobowiązuje się do dysponowania najpóźniej w dniu 
zakończenia okresu kwalifikowalności wydatków określonego w umowie o 
dofinansowanie projektu, infrastrukturą techniczną niezbędną do instalacji i 
użytkowania wyrobów medycznych objętych projektem, 

8.Czy w ramach projektu nie zwiększa się liczby łóżek szpitalnych, chyba że:  
- taka potrzeba wynika z właściwych map potrzeb zdrowotnych lub danych 
źródłowych do ww. map dostępnych na internetowej platformie danych Baza Analiz 
Systemowych i Wdrożeniowych udostępnionej przez Ministerstwo Zdrowia 
(Platforma dostępna pod adresem 
http://www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl) lub ze sprawozdawczości 
Narodowego Funduszu Zdrowia za ostatni rok sprawozdawczy, o ile dane wymagane 
do oceny projektu nie zostały uwzględnione w obowiązującej mapie  
lub: 
- projekt zakłada konsolidację dwóch lub więcej oddziałów szpitalnych/szpitali, przy 
czym liczba łóżek szpitalnych w skonsolidowanej jednostce nie może być większa niż  
suma łóżek w konsolidowanych oddziałach szpitalnych/ szpitalach (chyba, że 
spełniony jest warunek, o którym mowa w tirecie pierwszym), 

9. W przypadku projektu z zakresu onkologii związanego z rozwojem usług 
medycznych lecznictwa onkologicznego w zakresie zabiegów chirurgicznych, w 
szczególności dotyczącego sali operacyjnych – czy projekt jest realizowany przez 
podmiot leczniczy, który przekroczył wartość progową (próg odcięcia) 60 
zrealizowanych radykalnych i oszczędzających zabiegów chirurgicznych rocznie dla 
nowotworów danej grupy narządowej. Radykalne zabiegi chirurgiczne rozumiane są 
zgodnie z listą procedur wg klasyfikacji ICD9 zaklasyfikowanych jako zabiegi 
radykalne w wybranych grupach nowotworów zamieszczoną na platformie. 



613 

 

nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

Koncepcja 
realizacji 
projektu 

Ocena w ramach kryterium obejmuje badanie: 

1. merytoryczna kwalifikowalność wydatków: 

 czy deklarowane przez Wnioskodawcę wydatki są racjonalne, niezbędne, 
zasadne i oszczędne z punktu widzenia realizacji celu projektu, 

 czy wysokość wydatków jest adekwatna do planowanego celu projektu 

2. merytoryczna poprawność przyjętych wskaźników: 

 czy przedstawione wartości wskaźników są realne, możliwe do osiągnięcia i 
adekwatne do ponoszonych nakładów 

3. realność założeń harmonogramu rzeczowo-finansowego  

W przypadku stwierdzenia braku zasadności ponoszenia wydatków w 
zaproponowanej wysokości, należy wezwać Wnioskodawcę do przedstawienia 
wyjaśnień. W przypadku braku odpowiednich wyjaśnień lub podtrzymywania w ich 
efekcie oceny wskazującej na brak zasadności ponoszenia wydatków w 
zaproponowanej wysokości, Komisja Oceny Projektów proponuje obniżenie 
wysokości planowanych wydatków kwalifikowanych projektu. Brak zgody 
Wnioskodawcy na obniżenie kosztów skutkuje negatywną oceną projektu.  

W konsekwencji obniżenia wydatków mogą ulec korekcie wskaźniki oraz założenia 
harmonogramu rzeczowo-finansowego 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 

- indywidual
ne 

Trwałość 
projektu 

Kryterium dotyczy wyłącznie projektów, w przypadku których zastosowanie ma 
zasada trwałości zgodnie z art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 
oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie 
Rady (WE) nr 1083/2006. 

Ocena w ramach kryterium obejmuje badanie:  

KOP  

 

tak / nie  

w celu 
potwierdzenia 

spełnienia 
kryterium 

dopuszczalne 
wezwanie 

Wnioskodawcy 
do 

przedstawienia 
wyjaśnień, jak 

- indywidual
ne 
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1. potencjału i trwałości organizacyjnej podmiotu realizującego projekt, tj. 
posiadanie odpowiednich zasobów i struktur niezbędnych do zapewnienia 
właściwego zarządzania na etapie realizacji inwestycji,  

2. potencjału i trwałości organizacyjnej podmiotu zarządzającego projektem 
po jego zakończeniu (jeśli dotyczy), tj. posiadanie odpowiednich zasobów i 
struktur niezbędnych do zapewnienia właściwego zarządzania infrastrukturą 
na etapie jej eksploatacji (działalności operacyjnej), 

3. wykonalności technicznej i trwałości efektów projektu, tj. weryfikowane 
będzie, czy planowane do zastosowania rozwiązania techniczne / 
technologiczne:  

 są adekwatne ze względu na zakres projektu, 

 zapewniają wykonalność techniczną projektu,  

 gwarantują utrzymanie trwałości efektów projektu. 

również do 
uzupełnienia 
lub poprawy 

projektu 

niespełnienie 
kryterium 
skutkuje 

negatywną 
oceną projektu 

Wpływ na 
zasadę równości 
szans kobiet i 
mężczyzn 

Ocenie w ramach kryterium podlega wpływ projektu na zasadę równości szans 
kobiet i mężczyzn.  

Kryterium zostanie uznane za spełnione w przypadku stwierdzenia pozytywnego 
lub neutralnego wpływu projektu na zasadę równości szans kobiet i mężczyzn.   

Ocena w ramach kryterium zostanie oparta o uzasadnienie przedstawione przez 
Wnioskodawcę we wniosku, w którym powinno zostać wskazane w jaki sposób 
projekt spełnia zasadę równości szans kobiet i mężczyzn lub jest w stosunku do niej 
neutralny.  

W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na badaną politykę 
horyzontalną, należy zażądać od Wnioskodawcy wyjaśnień. Brak odpowiednich 
wyjaśnień lub podtrzymanie w ich efekcie oceny wskazującej na negatywny wpływ 
projektu na tę politykę horyzontalną skutkuje negatywną oceną projektu. 

KOP tak / nie  

w celu 
potwierdzenia 

spełnienia 
kryterium 

dopuszczalne 
wezwanie 

Wnioskodawcy 
do 

przedstawienia 
wyjaśnień, jak 

również do 
uzupełnienia 
lub poprawy 

projektu 

niespełnienie 
kryterium 

- indywidual
ne 
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skutkuje 
negatywną 

oceną projektu 

Wpływ na 
zasadę równości 
szans i 
niedyskryminacji
, w tym 
dostępności dla 
osób z 
niepełnosprawn
ościami 

Ocenie w ramach kryterium podlega zgodność projektu z zasadą równości szans 
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 

Kryterium zostanie uznane za spełnione:  

 gdy projekt realizuje zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami  

lub  

 udowodniono, dlaczego zasada dostępności produktów projektu nie 
znajduje zastosowania (neutralność produktów projektu dla osób z 
niepełnosprawnościami różnego rodzaju). 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy Wnioskodawca przedstawił opis działań, 
planowanych do podjęcia w ramach realizacji projektu, które mają na celu 
zapewnienie dostępności produktów projektu dla osób z niepełnosprawnościami 
różnego rodzaju, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb wynikających z 
poszczególnych rodzajów niepełnosprawności, adekwatnych ze względu na 
charakter projektu.  

Kryterium nie zostanie uznane za spełnione w przypadku, gdy Wnioskodawca 
wykaże neutralność produktów projektu jedynie w odniesieniu do niektórych 
rodzajów niepełnosprawności, adekwatnych ze względu na charakter projektu. 

W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na badaną politykę 
horyzontalną, należy zażądać od Wnioskodawcy wyjaśnień. Brak odpowiednich 
wyjaśnień lub podtrzymanie w ich efekcie oceny wskazującej na negatywny wpływ 
projektu na tę politykę horyzontalną skutkuje negatywną oceną 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 

- indywidual
ne 

Wpływ na 
zrównoważony 
rozwój oraz 

Ocenie w ramach kryterium podlega wpływ projektu na zasadę zrównoważonego 
rozwoju oraz ochronę i poprawę jakości środowiska naturalnego. 

KOP tak / nie  

w celu 
potwierdzenia 

- indywidual
ne 
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ochronę i 
poprawę jakości 
środowiska 
naturalnego 

Projekt uzyska pozytywną ocenę, w przypadku stwierdzenia co najmniej 
neutralnego (tj. neutralnego lub pozytywnego) wpływu na zasadę 
zrównoważonego rozwoju oraz ochronę i poprawę jakości środowiska 
naturalnego. 

W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na badaną politykę 
horyzontalną, należy zażądać od Wnioskodawcy wyjaśnień. Brak odpowiednich 
wyjaśnień lub podtrzymanie w ich efekcie oceny wskazującej na negatywny wpływ 
projektu na tę politykę horyzontalną skutkuje negatywną oceną projektu. 

spełnienia 
kryterium 

dopuszczalne 
wezwanie 

Wnioskodawcy 
do 

przedstawienia 
wyjaśnień, jak 

również do 
uzupełnienia 
lub poprawy 

projektu 

niespełnienie 
kryterium 
skutkuje 

negatywną 
oceną projektu 
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Poddziałanie 12.1.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia 

nr i nazwa osi priorytetowej 12 OŚ PRIORYTETOWA INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA   

nr i nazwa działania Działanie  12.1 INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA 

nr i nazwa poddziałania  Poddziałanie 12.1.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia 

typ projektu A. budowa, przebudowa i modernizacja obiektów infrastruktury ochrony zdrowia i/lub ich wyposażenie w 

sprzęt medyczny 

 

nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

ocena formalna 

Kwalifikowalność 
wnioskodawcy i 
partnerów  
(jeśli dotyczy) 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy Wnioskodawca i 
partnerzy (jeśli dotyczy) znajdują się w katalogu typów 
Beneficjentów w SzOOP dla danego działania / poddziałania / typu 
projektu. 

Weryfikacji podlega, czy projekt będzie realizowany przez podmiot 
wykonujący działalność leczniczą, udzielający świadczeń opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. podmiot, 
którego przychody w ponad 50% pochodzą z kontraktu z 
Narodowym Funduszem Zdrowia – zarówno w roku 
poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie, jak i w 
okresie realizacji oraz trwałości projektu); 

Ponadto weryfikowane będzie, czy Wnioskodawca i partnerzy (jeśli 
dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o 
dofinansowanie, tj. czy nie zachodzą przesłanki określone w: 

1. art. 207 ust. 4 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.), 

2. 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), 

pracownik 
IOK – 

członek 
KOP 

tak / nie  

dopuszczalne 
wezwanie 

Wnioskodawcy do 
przedstawienia 

wyjaśnień w celu 
potwierdzenia 

spełnienia 
kryterium 

niespełnienie 
kryterium skutkuje 
negatywną oceną 

projektu 

- indywidualn
e 
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3. 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 2015 r. poz.1212 z 
późn. zm.). 

Ocena w ramach kryterium odbywa się w oparciu o oświadczenia 
przedstawione przez Wnioskodawcę. 

Kwalifikowalność 
projektu 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy: 

1. projekt jest zgodny z celami danego działania / poddziałania – 
projekt charakteryzuje się wewnętrzną logiką, co oznacza, że 
zaplanowane działania odpowiadają na zdefiniowany problem 
i pozwolą na osiągnięcie założonego celu, wpisującego się w 
cele danego działania / poddziałania, 

2. projekt wpisuje się w typy projektów wskazane dla danego 
działania / poddziałania, zgodnie z SzOOP i regulaminem 
konkursu, 

3. projekt jest zgodny z warunkami specyficznymi dla danego 
działania / poddziałania, określonymi w SzOOP i regulaminie 
konkursu,  

4. projekt jest zgodny z przepisami prawa w zakresie ocen 
oddziaływania na środowisko (jeśli dotyczy), tj. ustawy z dn. 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 
353) 

Ocena odbywa się w oparciu o dokumentację załączoną do 
wniosku o dofinansowanie. 

5. 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:  

pracownik 
IOK – 

członek 
KOP 

tak / nie 

dopuszczalne 
wezwanie 

Wnioskodawcy do 
przedstawienia 

wyjaśnień w celu 
potwierdzenia 

spełnienia 
kryterium 

niespełnienie 
kryterium skutkuje 
negatywną oceną 

projektu 

- indywidualn
e 
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 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, 

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

Ocena odbywa się w oparciu o oświadczenia przedstawione 
przez Wnioskodawcę. 

7. okres realizacji projektu jest zgodny z wymaganiami 
określonymi w regulaminie konkursu. 

Specyficzne 
warunki wstępne (I) 

Ocenie w ramach kryterium podlega: 

1. Czy projekt jest realizowany w podmiocie posiadającym 
umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze 
środków publicznych w zakresie zbieżnym z zakresem 
projektu, a w przypadku projektu przewidującego rozwój 
działalności medycznej lub zwiększenie potencjału w tym 
zakresie, czy podmiot ten zobowiązał się do posiadania 
takiej umowy najpóźniej w kolejnym okresie 
kontraktowania świadczeń po zakończeniu realizacji 
projektu; 

pracownik 
IOK – 

członek 
KOP 

tak / nie  

dopuszczalne 
wezwanie 

Wnioskodawcy do 
przedstawienia 

wyjaśnień w celu 
potwierdzenia 

spełnienia 
kryterium 

niespełnienie 
kryterium skutkuje 

- indywidualn
e 
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2. W przypadku projektu realizowanego przez szpital - czy 
projekt jest realizowany przez podmiot, który zapewnia lub 
będzie zapewniać najpóźniej w kolejnym okresie 
kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej po 
zakończeniu realizacji projektu, udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
w ramach oddziałów szpitalnych i ambulatoryjnej opieki 
specjalistycznej;  

3. W przypadku, gdy projekt dotyczy oddziałów szpitalnych 
udzielających świadczeń opieki zdrowotnej o charakterze 
położniczym – czy jest on realizowany na rzecz oddziału, 
gdzie liczba porodów przyjętych w ciągu roku 
kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o 
dofinansowanie wynosi co najmniej 400; 

4. W przypadku, gdy projekt dotyczy oddziałów szpitalnych 
udzielających świadczeń opieki zdrowotnej o charakterze 
zabiegowym – czy jest on realizowany na rzecz oddziału, w 
którym udział świadczeń zabiegowych we wszystkich 
świadczeniach udzielanych na tym oddziale wynosił co 
najmniej 50 % w roku kalendarzowym poprzedzającym rok 
złożenia wniosku o dofinansowanie;  

Ocena odbywa się w oparciu o oświadczenia przedstawione 
przez Wnioskodawcę. 

5. Czy projekt posiada pozytywną opinię o celowości 
inwestycji, o której mowa w Ustawie z dnia 27 sierpnia 
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych (Dz. U. 2004 Nr 210, poz. 2135 z 
późn. zm.) - o ile dotyczy; 

Ocena odbywa się na podstawie załączonej do wniosku o 
dofinansowanie opinii o celowości inwestycji. 

negatywną oceną 
projektu 
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Kompletność oraz 
poprawność 
wypełnienia 
wniosku i 
załączników 

Ocenie w ramach kryterium podlega poprawność formalna 
wniosku o dofinansowanie, tj. prawidłowość wypełniania 
poszczególnych pól, a także kompletność informacji wymaganych 
regulaminem konkursu oraz instrukcją wypełniania wniosku o 
dofinansowanie. Weryfikacji podlega: 

1. czy wniosek o dofinansowanie został wypełniony zgodnie z 
wyżej wymienioną instrukcją, 

2. czy zostały przedstawione wszystkie wymagane załączniki, 

3. czy załączniki zostały przygotowane zgodnie z wyżej 
wymienioną instrukcją. 

pracownik 
IOK – 

członek 
KOP 

tak / nie 

dopuszczalne 
wezwanie 

Wnioskodawcy do 
przedstawienia 

wyjaśnień w celu 
potwierdzenia 

spełnienia 
kryterium 

niespełnienie 
kryterium skutkuje 
negatywną oceną 

projektu 

- indywidualn
e 

Poprawność 
przyjętych 
wskaźników 

Ocenie w ramach kryterium podlega formalna poprawność 
przyjętych wskaźników: 

1. czy Wnioskodawca dokonał wyboru obligatoryjnych 
wskaźników dla danego działania / poddziałania, 

2. czy Wnioskodawca wybrał wszystkie wskaźniki adekwatne 
ze względu na zakres projektu,  

3. czy Wnioskodawca przedstawił założenia dotyczące 
szacowania wartości wskaźników. 

pracownik 
IOK – 

członek 
KOP 

tak / nie 

dopuszczalne 
wezwanie 

Wnioskodawcy do 
przedstawienia 

wyjaśnień w celu 
potwierdzenia 

spełnienia 
kryterium 

niespełnienie 
kryterium skutkuje 
negatywną oceną 

projektu 

- indywidualn
e 

Pomoc publiczna Ocenie w ramach kryterium podlega, czy w projekcie występuje 
pomoc publiczna: 

pracownik 
IOK – 

tak / nie  

dopuszczalne 
wezwanie 

- indywidualn
e 
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1. w przypadku, gdy pomoc publiczna nie występuje w 
projekcie – czy przedstawiono uzasadnienie dla braku 
spełnienia przesłanek występowania pomocy publicznej 
wskazanych w art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej  

lub 

2. w przypadku, gdy pomoc publiczna występuje w projekcie 
– czy dofinansowanie projektu spełnia przesłanki 
występowania pomocy publicznej wskazane w art. 107 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,  

3. czy dla projektów, których dofinansowanie stanowić 
będzie pomoc publiczną lub pomoc de minimis, pomoc 
może zostać udzielona na gruncie obowiązujących 
rozporządzeń, w tym: 

a) czy okres realizacji projektu jest zgodny z przepisami 
właściwych rozporządzeń, 

b) czy spełniony jest efekt zachęty (jeśli dotyczy), 

c) czy katalog wydatków kwalifikowanych został 
określony zgodnie z właściwym rozporządzeniem, 

d) poprawność określenia maksymalnego procentowego 
poziomu wsparcia UE zgodnie z właściwym 
rozporządzeniem, 

e) czy spełnione są inne warunki wynikające z 
rozporządzenia, w oparciu o które udzielana jest 
pomoc (jeśli dotyczy). 

członek 
KOP 

Wnioskodawcy do 
przedstawienia 

wyjaśnień w celu 
potwierdzenia 

spełnienia 
kryterium 

niespełnienie 
kryterium skutkuje 
negatywną oceną 

projektu 

Kwalifikowalność 
wydatków 

Ocenie w ramach kryterium podlega formalna kwalifikowalność 
wydatków: 

1. potencjalna kwalifikowalność wydatków planowanych do 
poniesienia na podstawie informacji zawartych we wniosku 
o dofinansowanie, 

pracownik 
IOK – 

członek 
KOP 

tak / nie 

dopuszczalne 
wezwanie 

Wnioskodawcy do 
przedstawienia 

- indywidualn
e 
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2. poprawność przypisania poszczególnych wydatków 
projektu do katalogu kwalifikowalnych zgodnie z zasadami 
zawartymi w Podręczniku kwalifikowania wydatków 
objętych dofinasowaniem w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020 (w tym limity na poszczególne kategorie 
wydatków), 

3. wstępna kwalifikowalność podatku VAT. 

Komisja Oceny Projektów może zaproponować obniżenie 
wysokości planowanych wydatków kwalifikowanych projektu. Brak 
zgody Wnioskodawcy na obniżenie kosztów skutkuje negatywną 
oceną projektu. 

wyjaśnień w celu 
potwierdzenia 

spełnienia 
kryterium 

niespełnienie 
kryterium skutkuje 
negatywną oceną 

projektu 

ocena finansowa 

Wykonalność i 
trwałość  finansowa 
projektu 

Ocena w ramach kryterium służy potwierdzeniu finansowej 
możliwości i zasadności realizacji projektu, przy założonym 
współfinansowaniu ze środków UE oraz jego wpływu na 
utrzymanie płynności finansowej podmiotów zaangażowanych w 
realizację oraz eksploatację projektu w całym okresie jego 
ekonomicznego życia. W ramach kryterium ocenie podlega: 

1. poprawność założeń i obliczeń – analiza (ocena) 
zasadności i realności założeń przyjętych do analizy 
finansowej oraz poprawności (w tym spójności) 
przygotowanych kalkulacji, 

2. poziom dofinansowania – weryfikacja prawidłowości 
wnioskowanego poziomu dofinansowania,  w tym metody 
ustalenia poziomu dofinansowania i jego wysokości, jak 
również analiza wskaźników efektywności finansowej pod 
kątem możliwości przyznania dofinansowania dla danego 
rodzaju projektu, 

KOP –  
pracownik 

IOK / 
ekspert w 

ramach 
dziedziny 

analiza 
finansowa 

 

tak / nie 

dopuszczalne 
wezwanie 

Wnioskodawcy do 
przedstawienia 

wyjaśnień w celu 
potwierdzenia 

spełnienia 
kryterium 

niespełnienie 
kryterium skutkuje 
negatywną oceną 

projektu 

- indywidualn
e 



624 

 

nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

3. trwałość finansowa – weryfikacja trwałości finansowej w 
przyjętym okresie odniesienia, bazująca na przedłożonych 
przez Wnioskodawcę informacjach na temat kondycji 
finansowej podmiotu/ów zaangażowanych w jego 
realizację i eksploatację (dane historyczne i prognozowane) 
oraz dokumentach i dodatkowych informacjach 
potwierdzających zdolność do utrzymania projektu w fazie 
eksploatacji, 

4. finansowa zasadność realizacji projektu – analiza (ocena), 
na podstawie uzyskanych wyników finansowych, 
racjonalności wydatkowania określonych środków 
finansowych, w tym ich efektywność. 

ocena merytoryczna 

Specyficzne 
warunki wstępne 
(II) 

Ocena w ramach kryterium podlega:  

1. Czy projekt jest zgodny z właściwą mapą potrzeb zdrowotnych 
lub czy korzysta z odstępstwa od obowiązku stosowania map. 

Skorzystanie przez Wnioskodawcę z ww. odstępstwa od 
obowiązku stosowania map jest możliwe przy łącznym spełnieniu 
poniższych warunków: 

a) Wnioskodawca podał wyczerpujące uzasadnienie projektu, 
poparte innymi niż mapy potrzeb zdrowotnych adekwatnymi 
danymi 

b) projekt obejmuje podstawową opiekę zdrowotną (POZ) lub 
ambulatoryjną opiekę specjalistyczną (AOS) lub środowiskowe 
formy opieki i dotyczy opieki koordynowanej (Rozumianej zgodnie 
z definicją opieki koordynowanej zawartej w Podrozdziale 6.3.2.3 
Krajowych ram strategicznych. Policy paper dla ochrony zdrowia na 
lata 2014-2020, str. 191).  

KOP tak / nie 

dopuszczalne 
wezwanie 

Wnioskodawcy do 
przedstawienia 

wyjaśnień w celu 
potwierdzenia 

spełnienia 
kryterium 

niespełnienie 
kryterium skutkuje 
negatywną oceną 

projektu 

- indywidualn
e 
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z zastrzeżeniem, że Wnioskodawca może skorzystać z ww. 
odstępstwa  wyłącznie w przypadku, jeśli na dzień ogłoszenia 
konkursu nie opublikowano właściwych map potrzeb zdrowotnych. 

2. Czy projekt nie przewiduje działań polegających na 
dostosowaniu istniejącej infrastruktury do obowiązujących 
przepisów, chyba że ich realizacja jest uzasadniona z punktu 
widzenia poprawy efektywności (w tym kosztowej) i dostępu do 
świadczeń opieki zdrowotnej; 

3. Czy projekt jest zgodny z Programem Strategicznym Ochrona 
Zdrowia, stanowiącym ramy dla polityki zdrowotnej w Małopolsce; 

4. Czy projekt jest zgodny z odpowiednim narzędziem 
zdefiniowanym w dokumencie Krajowe ramy strategiczne. Policy 
paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020; 

5. Czy zaplanowane w ramach projektu działania, w tym w 
szczególności w zakresie zakupu wyrobów medycznych w 
rozumieniu Ustawy  z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. z 2015, poz. 876 ze zm.), są uzasadnione z 
punktu widzenia rzeczywistego zapotrzebowania na dany produkt 
(czy zakres projektu, w tym ilość, parametry zakupionych wyrobów 
medycznych, jest adekwatny do zakresu udzielanych przez podmiot 
świadczeń opieki zdrowotnej lub w przypadku poszerzania oferty 
medycznej, odpowiada na zidentyfikowane deficyty podaży 
świadczeń); 

6. W przypadku projektu przewidującego zakup wyrobów 
medycznych – czy wnioskodawca dysponuje lub zobowiązuje się do 
dysponowania najpóźniej w dniu zakończenia okresu 
kwalifikowalności wydatków określonego w umowie o 
dofinansowanie projektu, kadrą medyczną odpowiednio 
wykwalifikowaną do obsługi wyrobów medycznych objętych 
projektem;  
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7. W przypadku projektu przewidującego zakup wyrobów 
medycznych – czy wnioskodawca dysponuje lub zobowiązuje się do 
dysponowania najpóźniej w dniu zakończenia okresu 
kwalifikowalności wydatków określonego w umowie o 
dofinansowanie projektu, infrastrukturą techniczną niezbędną do 
instalacji i użytkowania wyrobów medycznych objętych projektem; 

8.Czy w ramach projektu nie zwiększa się liczby łóżek szpitalnych, 
chyba że:  
- taka potrzeba wynika z właściwych map potrzeb zdrowotnych lub 
danych źródłowych do ww. map dostępnych na internetowej 
platformie danych Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych 
udostępnionej przez Ministerstwo Zdrowia (Platforma dostępna 
pod adresem: http://www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl) 
lub ze sprawozdawczości Narodowego Funduszu Zdrowia za 
ostatni rok sprawozdawczy, o ile dane wymagane do oceny 
projektu nie zostały uwzględnione w obowiązującej mapie  
lub:  
- projekt zakłada konsolidację dwóch lub więcej oddziałów 
szpitalnych/szpitali, przy czym liczba łóżek szpitalnych w 
skonsolidowanej jednostce nie może być większa niż  suma łóżek w 
konsolidowanych oddziałach szpitalnych/ szpitalach (chyba, że 
spełniony jest warunek, o którym mowa w tirecie pierwszym);  

9. W przypadku projektu z zakresu onkologii związanego z 
rozwojem usług medycznych lecznictwa onkologicznego w zakresie 
zabiegów chirurgicznych, w szczególności dotyczącego sali 
operacyjnych – czy projekt jest realizowany przez podmiot 
leczniczy, który przekroczył wartość progową (próg odcięcia) 60 
zrealizowanych radykalnych i oszczędzających zabiegów 
chirurgicznych rocznie dla nowotworów danej grupy narządowej. 
Radykalne zabiegi chirurgiczne rozumiane są zgodnie z listą 
procedur wg klasyfikacji ICD9 zaklasyfikowanych jako zabiegi 
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radykalne w wybranych grupach nowotworów zamieszczoną na 
platformie; 

Koncepcja realizacji 
projektu 

Ocena w ramach kryterium obejmuje badanie: 

1. merytoryczna kwalifikowalność wydatków: 

 czy deklarowane przez Wnioskodawcę wydatki są 
racjonalne, niezbędne, zasadne i oszczędne z punktu 
widzenia realizacji celu projektu, 

 czy wysokość wydatków jest adekwatna do planowanego 
celu projektu 

2. merytoryczna poprawność przyjętych wskaźników: 

 czy przedstawione wartości wskaźników są realne, możliwe 
do osiągnięcia i adekwatne do ponoszonych nakładów 

3. realność założeń harmonogramu rzeczowo-finansowego  

Komisja Oceny Projektów może zaproponować obniżenie 
wysokości planowanych wydatków kwalifikowanych projektu. Brak 
zgody Wnioskodawcy na obniżenie kosztów skutkuje negatywną 
oceną projektu.  

W konsekwencji obniżenia wydatków mogą ulec korekcie wskaźniki 
oraz założenia harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu.  

KOP  

 

tak / nie 

dopuszczalne 
wezwanie 

Wnioskodawcy do 
przedstawienia 

wyjaśnień w celu 
potwierdzenia 

spełnienia 
kryterium 

niespełnienie 
kryterium skutkuje 
negatywną oceną 

projektu 

- indywidualn
e 

Trwałość projektu Kryterium dotyczy wyłącznie projektów, w przypadku których 
zastosowanie ma zasada trwałości zgodnie z art. 71 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne 
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 

KOP tak / nie 

dopuszczalne 
wezwanie 

Wnioskodawcy do 
przedstawienia 

wyjaśnień w celu 
potwierdzenia 

spełnienia 
kryterium 

- indywidualn
e 
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Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. 

Ocena w ramach kryterium obejmuje badanie:  

1. potencjału i trwałości organizacyjnej podmiotu realizującego 
projekt, tj. posiadanie odpowiednich zasobów i struktur 
niezbędnych do zapewnienia właściwego zarządzania na 
etapie realizacji inwestycji,  

2. potencjału i trwałości organizacyjnej podmiotu 
zarządzającego projektem po jego zakończeniu (jeśli 
dotyczy), tj. posiadanie odpowiednich zasobów i struktur 
niezbędnych do zapewnienia właściwego zarządzania 
infrastrukturą na etapie jej eksploatacji (działalności 
operacyjnej), 

3. wykonalności technicznej i trwałości efektów projektu, tj. 
weryfikowane będzie, czy planowane do zastosowania 
rozwiązania techniczne / technologiczne:  

 są adekwatne ze względu na zakres projektu, 

 zapewniają wykonalność techniczną projektu,  

 gwarantują utrzymanie trwałości efektów projektu. 

niespełnienie 
kryterium skutkuje 
negatywną oceną 

projektu 

Wpływ na zasadę 
równości szans 
kobiet i mężczyzn 

Ocenie w ramach kryterium podlega wpływ projektu na zasadę 
równości szans kobiet i mężczyzn.  

Kryterium zostanie uznane za spełnione w przypadku stwierdzenia 
pozytywnego lub neutralnego wpływu projektu na zasadę równości 
szans kobiet i mężczyzn. 

Ocena w ramach kryterium zostanie oparta o uzasadnienie 
przedstawione przez Wnioskodawcę we wniosku, w którym 
powinno zostać wskazane w jaki sposób projekt spełnia zasadę 
równości szans kobiet i mężczyzn lub jest w stosunku do niej 
neutralny.  

KOP tak / nie 

dopuszczalne 
wezwanie 

Wnioskodawcy do 
przedstawienia 

wyjaśnień w celu 
potwierdzenia 

spełnienia 
kryterium 

niespełnienie 
kryterium skutkuje 

- indywidualn
e 
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W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na badaną 
politykę horyzontalną, należy zażądać od Wnioskodawcy 
wyjaśnień. Brak odpowiednich wyjaśnień lub podtrzymanie w ich 
efekcie oceny wskazującej na negatywny wpływ projektu na tę 
politykę horyzontalną skutkuje negatywną oceną projektu. 

negatywną oceną 
projektu 

Wpływ na zasadę 
równości szans i 
niedyskryminacji, w 
tym dostępności dla 
osób z 
niepełnosprawności
ami 

Ocenie w ramach kryterium podlega zgodność projektu z zasadą 
równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami. 

Kryterium zostanie uznane za spełnione:  

 gdy projekt realizuje zasadę równości szans i 
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami  

lub  

 udowodniono, dlaczego zasada dostępności produktów 
projektu nie znajduje zastosowania (neutralność 
produktów projektu dla osób z niepełnosprawnościami 
różnego rodzaju).   

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy Wnioskodawca 
przedstawił opis działań, planowanych do podjęcia w ramach 
realizacji projektu, które mają na celu zapewnienie dostępności 
produktów projektu dla osób z niepełnosprawnościami różnego 
rodzaju, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb wynikających z 
poszczególnych rodzajów niepełnosprawności, adekwatnych ze 
względu na charakter projektu.  

Kryterium nie zostanie uznane za spełnione w przypadku, gdy 
Wnioskodawca wykaże neutralność produktów projektu jedynie w 
odniesieniu do niektórych rodzajów niepełnosprawności, 
adekwatnych ze względu na charakter projektu. 

KOP tak / nie  

dopuszczalne 
wezwanie 

Wnioskodawcy do 
przedstawienia 

wyjaśnień w celu 
potwierdzenia 

spełnienia 
kryterium 

niespełnienie 
kryterium skutkuje 
negatywną oceną 

projektu  

- indywidualn
e 



630 

 

nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na badaną 
politykę horyzontalną, należy zażądać od Wnioskodawcy 
wyjaśnień. Brak odpowiednich wyjaśnień lub podtrzymanie w ich 
efekcie oceny wskazującej na negatywny wpływ projektu na tę 
politykę horyzontalną skutkuje negatywną oceną projektu. 

Wpływ na 
zrównoważony 
rozwój oraz 
ochronę i poprawę 
jakości środowiska 
naturalnego 

Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów, obejmujących 
badanie wpływu projektu na zrównoważony rozwój oraz ochronę 
i poprawę jakości środowiska naturalnego 

 neutralny wpływ – 0 pkt 

 pozytywny wpływ – 1 pkt 

Przyznanie 0 pkt nie eliminuje projektu z oceny. 

W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na badaną 
politykę horyzontalną, należy zażądać od Wnioskodawcy 
wyjaśnień. Brak odpowiednich wyjaśnień lub podtrzymanie w ich 
efekcie oceny wskazującej na negatywny wpływ projektu na tę 
politykę horyzontalną skutkuje negatywną oceną projektu. 

KOP 0-1 pkt 

 

2 indywidualn
e 

Stan przygotowania 
projektu do 
realizacji 

Kryteria dla projektów wymagających pozwolenia na budowę lub 
zgłoszenia budowy 

 3 pkt – projekt posiada wszystkie wymagane prawem polskim 
ostateczne decyzje administracyjne (pozwolenie na budowę 
lub dokumenty równoważne) pozwalające na realizację 
całości inwestycji oraz posiada kompletny projekt budowlany 

 2 pkt – projekt nie posiada wszystkich wymaganych prawem 
polskim decyzji administracyjnych (pozwolenie na budowę lub 
dokumenty równoważne) umożliwiających realizację całego 
projektu jednakże  posiada kompletny projekt budowlany  
umożliwiający realizację całego projektu oraz posiada prawo 
do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu  

 1 pkt – projekt nie posiada wszystkich wymaganych prawem 
polskim decyzji administracyjnych (pozwolenie na budowę lub 

KOP 1-3 pkt 2 indywidualn
e 
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dokumenty równoważne) umożliwiających realizację całego 
projektu oraz nie posiada prawa do dysponowania 
nieruchomością na cele realizacji projektu, jednakże posiada 
kompletny projekt budowlany.  

Punkty nie podlegają sumowaniu. 

Kryteria dla projektów typu "zaprojektuj i wybuduj" 

 3 pkt  – Wnioskodawca przedstawił szczegółowy opis działań 
w projekcie oraz program funkcjonalno-użytkowy, a projekt 
posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele 
realizacji projektu oraz decyzje środowiskowe 

 2 pkt – Wnioskodawca przedstawił szczegółowy opis działań 
w projekcie oraz program funkcjonalno-użytkowy, a projekt 
posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele 
realizacji projektu  

 1 pkt  – Wnioskodawca przedstawił szczegółowy opis działań 
w projekcie oraz program funkcjonalno-użytkowy, jednakże 
nie posiada prawa do dysponowania nieruchomością na cele 
realizacji projektu.  

Punkty nie podlegają sumowaniu. 

KOP 1-3 pkt indywidualn
e 

Kryteria dla projektów niewymagających pozwolenia na budowę 

 3 pkt – Wnioskodawca przedstawił szczegółowy opis działań w 
projekcie, dysponuje niezbędnymi decyzjami, pozwoleniami na 
realizację projektu (jeżeli są wymagane), posiada opracowaną 
dokumentację / specyfikację techniczną (specyfikację 
planowanych do zakupu środków trwałych wraz z 
parametrami) oraz posiada prawo do dysponowania 
nieruchomością  na cele realizacji projektu umożliwiające 
realizację projektu (jeżeli wymagany) 

 2 pkt – Wnioskodawca przedstawił szczegółowy opis działań w 
projekcie oraz posiada opracowaną dokumentację / 
specyfikację techniczną (specyfikację planowanych do zakupu 

KOP 1-3 pkt indywidualn
e 
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środków trwałych wraz z parametrami) oraz posiada prawo do 
dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu 
(jeżeli wymagany), jednakże nie dysponuje niezbędnymi 
decyzjami, pozwoleniami umożliwiającymi realizację projektu 
(jeżeli są wymagane)  

 1 pkt – Wnioskodawca przedstawił szczegółowy opis działań w 
projekcie oraz posiada opracowaną dokumentację / 
specyfikacje techniczną (specyfikację planowanych do zakupu 
środków trwałych wraz z parametrami), jednakże nie 
dysponuje niezbędnymi decyzjami, pozwoleniami 
umożliwiającymi realizację projektu (jeżeli są wymagane) oraz 
nie posiada prawa do dysponowania nieruchomością na cele 
realizacji projektu (jeżeli wymagany) 

Punkty nie podlegają sumowaniu. 

Podstawowa 
Opieka Zdrowotna i 
Ambulatoryjna 
Opieka 
Specjalistyczna 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

1 pkt – Projekt spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków: 

1. Projekt zakłada działania ukierunkowane na przeniesienie 
świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych z poziomu lecznictwa szpitalnego na rzecz POZ i 
AOS, w tym poprzez wprowadzenie lub rozwój opieki 
koordynowanej, rozumianej zgodnie z definicją opieki 
koordynowanej zawartej w Podrozdziale 6.3.2.3 Krajowych 
ram strategicznych. Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 
2014-2020 (str. 191). 

2. Projekt szpitalny zakłada wykorzystywanie zakupionych w 
projekcie wyrobów medycznych do udzielania świadczeń 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w 
zakresie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej; 

KOP 0-1 pkt 1 indywidualn
e 
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3. Projekt przyczynia się do zwiększenia jakości lub dostępności 
do diagnozy i terapii pacjentów w warunkach 
ambulatoryjnych; 

0 pkt - Projekt nie spełnia żadnego z wyżej wskazanych warunków;  

Przyznanie 0 punktów nie eliminuje projektu z oceny. 

Procesy 
konsolidacyjne oraz 
współpraca 
pomiędzy 
podmiotami 
leczniczymi 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

1 pkt – Projekt będzie realizowany przez podmiot, który 
zrealizował, realizuje lub planuje w ramach projektu realizację 
działań konsolidacyjnych lub podjęcie innych form współpracy z 
podmiotami udzielającymi świadczeń opieki zdrowotnej, w tym w 
ramach modelu opieki koordynowanej;  

0 pkt - Projekt nie będzie realizowany przez wskazany wyżej 
podmiot.  

Przyznanie 0 punktów nie eliminuje projektu z oceny. 

KOP 0-1 pkt 1 indywidualn
e 

Reorganizacja i 
restrukturyzacja 
podmiotów 
leczniczych 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

1 pkt - Projekt realizowany jest przez podmiot posiadający 
zatwierdzony przez podmiot tworzący program restrukturyzacji, 
zawierający działania prowadzące do poprawy jego efektywności 
lub planujący w ramach projektu działania w zakresie reorganizacji 
i restrukturyzacji wewnątrz podmiotów leczniczych, w celu 
maksymalizacji wykorzystania infrastruktury  w  tym sąsiadującej, 
oraz stopnia jej dostosowania do istniejących deficytów;   

0 pkt - Projekt nie będzie realizowany przez wskazany wyżej 
podmiot.  

Przyznanie 0 punktów nie eliminuje projektu z oceny. 

KOP 0-1 pkt 1 indywidualn
e 

Jakość oddziałów 
szpitalnych 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

3 pkt – Projekt spełnia co najmniej dwa z poniższych warunków: 

KOP 0-3 pkt 2 indywidualn
e 
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1. Projekt zakłada działania przyczyniające się do spadku ryzyka 
wystąpienia zakażeń szpitalnych na oddziałach lub innych 
jednostkach organizacyjnych szpitala objętych zakresem projektu 

2. Projekt zakłada doposażenie lub modernizację infrastruktury 
Oddziału/ów Anestezjologii i Intensywnej Terapii w celu 
zwiększenia jakości i bezpieczeństwa realizowanych świadczeń;  

3. Projekt zakłada doposażenie lub modernizację infrastruktury 
Bloku Operacyjnego w celu zwiększenia jakości i bezpieczeństwa 
realizowanych świadczeń; 

4. W ramach projektu realizowane są działania dotyczące 
oddziałów szpitalnych o charakterze zabiegowym, w których udział 
świadczeń zabiegowych we wszystkich świadczeniach udzielanych 
na tym oddziale w roku kalendarzowym poprzedzającym rok 
złożenia wniosku o dofinansowanie wynosił powyżej 75 %; 

5. W ramach projektu realizowane są działania dotyczące 
oddziałów szpitalnych o charakterze zachowawczym, w których 
udział przyjęć w trybie nagłym we wszystkich przyjęciach w roku 
kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o 
dofinansowanie wynosił powyżej 30 %.  

6. W ramach projektu realizowane są działania na rzecz oddziału, 
który realizował w roku kalendarzowym poprzedzającym rok 
złożenia wniosku o dofinansowanie co najmniej 60 kompleksowych 
zabiegów (tj. typów zabiegów zdefiniowanych zgodnie z grupami 
wyróżnionymi w ramach Jednorodnych Grup Pacjentów) lub który 
przekroczy ww. roczną wartość progową (próg odcięcia) w wyniku 
realizacji projektu (najpóźniej w pierwszym pełnym roku 
kalendarzowym następującym po roku, w którym zakończyła się 
realizacji projektu); 

7. W przypadku projektu wspierającego podmiot leczniczy 
udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób układu 
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oddechowego - projekt ten przewiduje przesunięcie świadczeń z 
oddziału gruźlicy lub chorób płuc do oddziałów chorób 
wewnętrznych (z wyłączeniem ośrodków specjalizujących się w 
diagnostyce pulmonologicznej, w szczególności w diagnostyce 
inwazyjnej i leczeniu specjalistycznych schorzeń 
pulmonologicznych);  

8. Projekt w zakresie opieki nad matką i dzieckiem realizowany jest 
w oddziałach neonatologicznych zlokalizowanych w podmiotach 
wysokospecjalistycznych;  

9. Projekt zakłada zwiększenie liczby stanowisk intensywnej terapii; 

2 pkt – Projekt spełnia co najmniej jeden z wyżej wskazanych 
warunków: 

0 pkt - Projekt nie spełnia żadnego z wyżej wskazanych warunków. 

Punkty nie podlegają sumowaniu. 

Przyznanie 0 punktów nie eliminuje projektu z oceny. 

Przeciwdziałanie 
dezaktywizacji 
zawodowej i 
negatywnym 
trendom 
demograficznym  

W ramach kryterium premiowane będą projekty koncentrujące się 
na interwencji w zakresie  chorób, które są główną przyczyną 
dezaktywizacji zawodowej, przeciwdziałania negatywnym trendom 
demograficznym w dziedzinach medycyny ukierunkowanych na 
opiekę nad matką i dzieckiem oraz wsparcia lecznictwa 
ukierunkowanego na osoby starsze.  

W ramach niniejszego kryterium za dominujący element projektu 
uznaje się ten zakres, z którym związana jest największa część 
kosztów kwalifikowalnych projektu. Każdy projekt podlega ocenie 
wyłącznie w ramach punktacji właściwej ze względu na dominujący 
element projektu. 

W związku z powyższym punkty będą przyznawane w następujący 
sposób: 

KOP 0-2 pkt 1 indywidualn
e 
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Kryteria dla projektów, w których dominującym elementem jest 
zakres onkologii: 

2 pkt – Projekt spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków: 

1. Projekt jest realizowany przez podmiot, który zapewnia lub 
będzie zapewniać najpóźniej w kolejnym okresie kontraktowania 
świadczeń opieki zdrowotnej po zakończeniu realizacji projektu, 
kompleksową opiekę onkologiczną, rozumianą jako: 

- udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych, oprócz zakresów onkologicznych, tj. chirurgia 
onkologiczna, onkologia kliniczna, w  minimum 2 innych zakresach 
w ramach lecznictwa szpitalnego i AOS o tym samym profilu  

oraz:  
- udokumentowaną koordynację, w tym dostęp do świadczeń 
chemioterapii i radioterapii onkologicznej i medycyny nuklearnej - 
w przypadku nowotworów leczonych z  wykorzystaniem medycyny 
nuklearnej; 

2. Projekt przewiduje działania przyczyniające się do zwiększenia 
wykrywalności tych nowotworów, dla których struktura stadiów 
jest najmniej korzystna w danym regionie;  

3. Projekt zakłada działania w zakresie chemioterapii 
przyczyniające się do zwiększenia udziału świadczeń z tego zakresu 
w trybie jednodniowym lub ambulatoryjnym; 

4. Projekt zakłada działania przyczyniające się do wcześniejszego 
wykrywania nowotworów złośliwych. 

5. Projekt przewiduje, ż w wyniku jego realizacji nastąpi wzrost 
liczby radykalnych i oszczędzających zabiegów chirurgicznych 
wykonywanych przez dany podmiot leczniczy. Radykalne zabiegi 
chirurgiczne rozumiane są zgodnie z dokumentem pn. Lista 
procedur (wg klasyfikacji ICD9 zaklasyfikowanych jako zabiegi 
radykalne w wybranych grupach nowotworów w  prognozie z 
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zakresu onkologii (Lista stanowi załącznik nr 1 do publikacji pn. 
Świadczenia onkologiczne i kardiologiczne w Polsce – podejście 
ilościowe do oceny jakości leczenia i szacowania potrzeb pod 
redakcją naukową Barbary Więckowskiej, Warszawa 2015, 
Ministerstwo Zdrowia, od str. 169); 

0 pkt – Projekt nie spełnia żadnego z podanych wyżej warunków; 

Przyznanie 0 punktów nie eliminuje projektu z oceny. 

Kryteria dla projektów, w których dominującym elementem jest 
zakres kardiologii: 

2 pkt – Projekt spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków: 

1.Projekt w zakresie kardiologii zakłada wsparcie w zakresie 
zwiększania dostępu do rehabilitacji kardiologicznej; 

2. Projekt jest realizowany przez podmiot, który zapewnia lub 
będzie zapewniać najpóźniej w kolejnym okresie kontraktowania 
świadczeń opieki zdrowotnej po zakończeniu realizacji projektu, 
kompleksową opiekę kardiologiczną rozumianą jako udzielanie 
świadczeń finansowanych ze środków publicznych w ramach: 

a) posiadanego oddziału rehabilitacji kardiologicznej/ oddziału 
dziennego rehabilitacji kardiologicznej; 

lub: 
b) posiadanej pracowni elektrofizjologii wykonującej leczenie 
zaburzeń rytmu;  

lub: 

c) posiadanego oddziału kardiochirurgii, gdzie wykonywane są 
wysokospecjalistyczne świadczenia opieki zdrowotnej w co 
najmniej 2 zakresach spośród zakresów wymienionych w  lp. 7 – 13 
załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 
2015 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń 

KOP 0-2 pkt indywidualn
e 
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wysoko-specjalistycznych oraz warunków ich realizacji  (Dz. U. z 
2015 r., poz. 1958). 

0 pkt – Projekt nie spełnia żadnego z podanych wyżej warunków; 

Przyznanie 0 punktów nie eliminuje projektu z oceny. 

Kryteria dla projektów, w których dominującym elementem nie 
jest zakres onkologii ani zakres kardiologii: 

2 pkt – Wsparcie w ramach projektu dotyczy: 

a) świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych w zakresie chorób zaburzeń psychicznych i 
zaburzeniom zachowania, chorób układu kostno – stawowego i 
mięśniowego, chorób układu oddechowego; 

lub: 

b) dziedzin medycyny ukierunkowanych na opiekę nad matką i 
dzieckiem: położnictwo i ginekologia, neonatologia, pediatria, 
chirurgia dziecięca, neurologia dziecięca, psychiatria dziecięca;  

lub: 

c) geriatrii;  

Przy odpowiednim uwzględnieniu faktu, iż zakres tematyczny 
projektu musi być zgodny z mapami potrzeb zdrowotnych lub 
korzystać z odstępstwa od obowiązku stosowania map.  

0 pkt – Projekt nie spełnia podanego wyżej warunku; 

Otrzymanie 0 punktów nie eliminuje projektu z oceny. 

KOP 0-2 pkt indywidualn
e 

Poprawa jakości i 
dostępu do 
świadczeń opieki 
zdrowotnej 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

1 pkt – Projekt spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków: 

1. W wyniku realizacji projektu zakłada się skrócenie czasu 
oczekiwania na świadczenia zdrowotne; 

KOP 0-1 pkt 1 indywidualn
e 



639 

 

nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

2. W wyniku realizacji projektu zakłada się zmniejszenie liczby 
oczekujących na świadczenie zdrowotne dłużej niż średni czas 
oczekiwania na dane świadczenie w roku kalendarzowym 
poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie;  

3. W wyniku realizacji projektu zakłada się poprawę wskaźnika 
"przelotowości", tj. liczby osób leczonych w ciągu roku na 1 łóżko 
szpitalne;  

0 pkt - Projekt  nie spełnia żadnego z wymienionych wyżej 
warunków;  

0 punktów nie eliminuje projektu z oceny. 

Komplementarność 
projektu 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

1 pkt - Projekt wykazuje komplementarność co najmniej z jednym 
innym projektem finansowanym ze środków UE (również 
realizowanym we wcześniejszych okresach programowania), ze 
środków krajowych lub innych źródeł zgodnie z zasadami 
określonymi w regulaminie konkursu. 

0 pkt. – Projekt nie spełnia wyżej wymienionego warunku. 

Przyznanie 0 punktów nie eliminuje projektu z oceny. 

KOP 0-1 pkt 1 indywidualn
e 

Jakość podmiotów 
leczniczych 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

2 pkt – Realizator projektu spełnia co najmniej jeden z poniższych 
warunków: 

1. Posiada akredytację wydaną na podstawie Ustawy z dnia 6 
listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia; 

2. Jest w okresie przygotowawczym do przeprowadzenia wizyty 
akredytacyjnej w ramach działań zmierzających do uzyskania 
akredytacji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 
2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia w  (okres 
przygotowawczy rozpoczyna się od daty podpisania przez dany 

KOP 0-2 pkt 1 indywidualn
e 
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podmiot umowy w zakresie przeprowadzenia przeglądu 
akredytacyjnego); 

3. Posiada certyfikat normy EN 15224 - Usługi Zdrowia - System 
Zarządzania Jakością;  

4. Dysponuje personelem, który: 

a) na dzień składania wniosku o dofinansowanie uczestniczy w 
kształceniu przeddyplomowym lub podyplomowym kadr 
medycznych 
lub: 

b) ukończył pozytywnie w/w kształcenie w roku kalendarzowym, w 
którym złożono wniosek o dofinansowanie 

lub: 

c) ukończył pozytywnie w/w kształcenie w ciągu 2 lat 
kalendarzowych wstecz liczonych od roku, w którym złożono 
wniosek o dofinansowanie.  

0 pkt – Realizator projektu nie spełnia żadnego ze wskazanych 
wyżej warunków. 

Przyznanie 0 punktów nie eliminuje projektu z oceny. 

Innowacyjność 
projektu 

W ramach kryterium ocenie podlega, czy realizowany projekt 
można uznać za innowacyjny.  

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

1 pkt – Projekt zakłada działania, rozwiązania lub produkty 
innowacyjne, zgodnie z definicją Innowacji. Innowacja - Wdrożenie 
nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi) lub 
procesu, nowej metody organizacyjnej lub nowej metody 
marketingowej w podmiocie leczniczym, organizacji miejsca pracy 
lub stosunkach z otoczeniem. Produkty, procesy oraz metody 
organizacyjne i marketingowe nie muszą być nowością dla sektora 
ochrony zdrowia, ale muszą być nowością przynajmniej dla samego 

KOP 0-1 pkt 1 indywidualn
e 
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podmiotu leczniczego. Produkty, procesy i metody nie muszą być 
opracowane przez sam podmiot leczniczy, mogą być opracowane 
przez inny podmiot (np. instytut naukowo-badawczy, ośrodek 
badawczo-rozwojowy, szkołę wyższą, itp.).  

0 pkt. – Projekt nie spełnia wskazanego wyżej warunku.  

Przyznanie 0 punktów nie eliminuje projektu z oceny. 

Wpływ projektu na 
rozwój 
gospodarczo-
społeczny 

Kryterium strategiczne, w ramach którego oceniany będzie wpływ 
efektów realizacji projektu na rozwój gospodarczy i społeczny 
regionu, przy uwzględnieniu zrównoważonego rozwoju w 
wymiarze regionalnym. Ocenie w ramach kryterium podlegać 
będzie  bilans zysków i strat społecznych i gospodarczych, z 
uwzględnieniem specyfiki obszaru wsparcia. 

Ocena w ramach kryterium obejmuje w szczególności takie 
czynniki jak:  

1. wpływ na realizację celów strategii rozwoju województwa,   

2. wpływ na poprawę warunków dla rozwoju gospodarczego 
regionu, 

3. wpływ na wzmacnianie spójności wewnętrznej regionu, w 
tym zwiększenie dostępności do usług publicznych. 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

 3 pkt – stwierdzenie wysokiego wpływu na rozwój 
gospodarczo-społeczny regionu, 

 2 pkt – stwierdzenie umiarkowanego wpływu na rozwój 
gospodarczo-społeczny regionu, 

 1 pkt – stwierdzenie niskiego wpływu na rozwój gospodarczo-
społeczny regionu, 

Punkty nie podlegają sumowaniu. 

KOP  1-3 pkt 2 porównawcz
e  
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Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR 

typ projektu A. budowa, przebudowa i modernizacja obiektów infrastruktury ochrony zdrowia i/lub ich wyposażenie w sprzęt medyczny 

nr i nazwa osi priorytetowej 12 OŚ PRIORYTETOWA INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA  

nr i nazwa działania Działanie 12.1 INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA 

nr i nazwa poddziałania  Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym - SPR 

typ projektu A. budowa, przebudowa i modernizacja obiektów infrastruktury ochrony zdrowia i/lub ich wyposażenie w 

sprzęt medyczny 
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ocena formalna 

Kwalifikowalność 

wnioskodawcy i 

partnerów  

(jeśli dotyczy) 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy Wnioskodawca i 

partnerzy (jeśli dotyczy) znajdują się w katalogu typów 

Beneficjentów w SzOOP dla danego działania / poddziałania / typu 

projektu.  

Weryfikacji podlega, czy projekt będzie realizowany przez podmiot 

wykonujący działalność leczniczą,  udzielający świadczeń opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. podmiot, 

którego przychody w ponad 50% pochodzą z kontraktu z 

Narodowym Funduszem Zdrowia – zarówno w roku 

poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie, jak i w 

okresie realizacji oraz trwałości projektu); 

Ponadto weryfikowane będzie, czy Wnioskodawca i partnerzy (jeśli 

dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o 

dofinansowanie, tj. czy nie zachodzą przesłanki określone w:  

1. art. 207 ust. 4 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.),  

pracownik 

IOK – 

członek 

KOP 

tak / nie  

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

- indywidualn

e 
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2. 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), 

3. 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 2015 r. poz.1212 z 

późn. zm.).   

Ocena w ramach kryterium odbywa się w oparciu o oświadczenia 

przedstawione przez Wnioskodawcę.  

Kwalifikowalność 

projektu 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy: 

1. projekt jest zgodny z celami danego działania / poddziałania – 

projekt charakteryzuje się wewnętrzną logiką, co oznacza, że 

zaplanowane działania odpowiadają na zdefiniowany problem 

i pozwolą na osiągnięcie założonego celu, wpisującego się w 

cele danego działania / poddziałania, 

2. projekt wpisuje się w typy projektów wskazane dla danego 

działania / poddziałania, zgodnie z SzOOP i regulaminem 

konkursu, 

3. projekt jest zgodny z warunkami specyficznymi dla danego 

działania / poddziałania, określonymi w SzOOP i regulaminie 

konkursu,  

4. projekt jest zgodny z przepisami prawa w zakresie ocen 

oddziaływania na środowisko (jeśli dotyczy), tj. ustawy z dn. 3 

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

pracownik 

IOK – 

członek 

KOP 

tak / nie 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

- indywidualn

e 
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oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 

353) 

Ocena odbywa się w oparciu o dokumentację załączoną do 

wniosku o dofinansowanie. 

5. 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, 

6. projekt (lub jego część) nie otrzymał dofinansowania z innych 

środków, 

Ocena w pkt. 5 i 6 odbywa się w oparciu o oświadczenia 

przedstawione przez Wnioskodawcę.   
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7. okres realizacji projektu jest zgodny z wymaganiami 

określonymi w regulaminie konkursu. 

Specyficzne 

warunki wstępne (I) 
Ocenie w ramach kryterium podlega: 

1. Czy projekt jest realizowany w podmiocie posiadającym 

umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze 

środków publicznych w zakresie zbieżnym z zakresem 

projektu, a w przypadku projektu przewidującego rozwój 

działalności medycznej lub zwiększenie potencjału w tym 

zakresie, czy podmiot ten zobowiązał się do posiadania 

takiej umowy najpóźniej w kolejnym okresie 

kontraktowania świadczeń po zakończeniu realizacji 

projektu;  

2. Czy w przypadku projektu realizowanego przez szpital – czy 

projekt jest realizowany przez podmiot, który zapewnia lub 

będzie zapewniać najpóźniej w kolejnym okresie 

kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej po 

zakończeniu realizacji projektu, udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

w ramach oddziałów szpitalnych i ambulatoryjnej opieki 

specjalistycznej;  

3. W przypadku, gdy projekt dotyczy oddziałów szpitalnych 

udzielających świadczeń opieki zdrowotnej o charakterze 

położniczym – czy jest on realizowany na rzecz oddziału, 

gdzie liczba porodów przyjętych w ciągu roku 

kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o 

dofinansowanie wynosi co najmniej 400;   

pracownik 

IOK – 

członek 

KOP 

tak / nie  

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

- indywidualn

e 
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4. W przypadku, gdy projekt dotyczy oddziałów szpitalnych 

udzielających świadczeń opieki zdrowotnej o charakterze 

zabiegowym – czy jest on realizowany na rzecz oddziału, w 

którym udział świadczeń zabiegowych we wszystkich 

świadczeniach udzielanych na tym oddziale wynosił co 

najmniej 50 % w roku kalendarzowym poprzedzającym rok 

złożenia wniosku o dofinansowanie;  

Ocena odbywa się w oparciu o oświadczenia przedstawione 

przez Wnioskodawcę. 

5. Czy projekt posiada pozytywną opinię o celowości 

inwestycji, o której mowa w Ustawie z dnia 27 sierpnia 

2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych (Dz. U. 2004 Nr 210, poz. 2135 z 

późn. zm.) - o ile dotyczy;  

Ocena odbywa się na podstawie załączonej do wniosku o 

dofinansowanie opinii o celowości  inwestycji. 

Kompletność oraz 

poprawność 

wypełnienia 

wniosku i 

załączników 

Ocenie w ramach kryterium podlega poprawność formalna 

wniosku o dofinansowanie, tj. prawidłowość wypełniania 

poszczególnych pól, a także kompletność informacji wymaganych 

regulaminem konkursu oraz instrukcją wypełniania wniosku o 

dofinansowanie. Weryfikacji podlega: 

1. czy wniosek o dofinansowanie został wypełniony zgodnie z 

wyżej wymienioną instrukcją, 

2. czy zostały przedstawione wszystkie wymagane załączniki, 

3. czy załączniki zostały przygotowane zgodnie z wyżej 

wymienioną instrukcją. 

pracownik 

IOK – 

członek 

KOP 

tak / nie 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

- indywidualn

e 
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niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

Poprawność 

przyjętych 

wskaźników 

Ocenie w ramach kryterium podlega formalna poprawność 

przyjętych wskaźników: 

1. czy Wnioskodawca dokonał wyboru obligatoryjnych 

wskaźników dla danego działania / poddziałania, 

2. czy Wnioskodawca wybrał wszystkie wskaźniki adekwatne 

ze względu na zakres projektu,  

3. czy Wnioskodawca przedstawił założenia dotyczące 

szacowania wartości wskaźników. 

pracownik 

IOK – 

członek 

KOP 

tak / nie 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

- indywidualn

e 

Pomoc publiczna Ocenie w ramach kryterium podlega, czy w projekcie występuje 

pomoc publiczna: 

1. w przypadku, gdy pomoc publiczna nie występuje w projekcie 

– czy przedstawiono uzasadnienie dla braku spełnienia 

przesłanek występowania pomocy publicznej wskazanych w 

art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej  

lub 

pracownik 

IOK – 

członek 

KOP 

tak / nie 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

- indywidualn

e 
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2. w przypadku, gdy pomoc publiczna występuje w projekcie – 

czy dofinansowanie projektu spełnia przesłanki występowania 

pomocy publicznej wskazane w art. 107 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej,  

3. czy dla projektów, których dofinansowanie stanowić będzie 

pomoc publiczną lub pomoc de minimis, pomoc może zostać 

udzielona na gruncie obowiązujących rozporządzeń, w tym: 

a) czy okres realizacji projektu jest zgodny z przepisami 

właściwych rozporządzeń, 

b) czy spełniony jest efekt zachęty (jeśli dotyczy), 

c) czy katalog wydatków kwalifikowanych został określony 

zgodnie z właściwym rozporządzeniem, 

d) poprawność określenia maksymalnego procentowego 

poziomu wsparcia UE zgodnie z właściwym 

rozporządzeniem, 

e) czy spełnione są inne warunki wynikające z 

rozporządzenia, w oparciu o które udzielana jest pomoc 

(jeśli dotyczy). 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

Kwalifikowalność 

wydatków 

Ocenie w ramach kryterium podlega formalna kwalifikowalność 

wydatków: 

1. potencjalna kwalifikowalność wydatków planowanych do 

poniesienia na podstawie informacji zawartych we wniosku 

o dofinansowanie, 

2. poprawność przypisania poszczególnych wydatków 

projektu do katalogu kwalifikowalnych zgodnie z zasadami 

zawartymi w Podręczniku kwalifikowania wydatków 

pracownik 

IOK – 

członek 

KOP 

tak / nie 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

- indywidualn

e 
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objętych dofinasowaniem w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 

lata 2014-2020  (w tym limity na poszczególne kategorie 

wydatków), 

3. wstępna kwalifikowalność podatku VAT. 

Komisja Oceny Projektów może zaproponować obniżenie 

wysokości planowanych wydatków kwalifikowanych projektu. Brak 

zgody Wnioskodawcy na obniżenie kosztów skutkuje negatywną 

oceną projektu.  

spełnienia 

kryterium 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

ocena finansowa 

Wykonalność i 

trwałość finansowa 

projektu 

Ocena w ramach kryterium służy potwierdzeniu finansowej 

możliwości i zasadności realizacji projektu, przy założonym 

współfinansowaniu ze środków UE oraz jego wpływu na 

utrzymanie płynności finansowej podmiotów zaangażowanych w 

realizację oraz eksploatację projektu w całym okresie jego 

ekonomicznego życia. W ramach kryterium ocenie podlega: 

1. poprawność założeń i obliczeń – analiza (ocena) zasadności i 

realności założeń przyjętych do analizy finansowej oraz 

poprawności (w tym spójności) przygotowanych kalkulacji, 

2. poziom dofinansowania – weryfikacja prawidłowości 

wnioskowanego poziomu dofinansowania, w tym metody 

ustalenia poziomu dofinansowania i jego wysokości, jak 

również analiza wskaźników efektywności finansowej pod 

kątem możliwości przyznania dofinansowania dla danego 

rodzaju projektu, 

KOP –  

pracownik 

IOK / 

ekspert w 

ramach 

dziedziny 

analiza 

finansowa 

tak / nie 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

- indywidualn

e 
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3. trwałość finansowa – weryfikacja trwałości finansowej w 

przyjętym okresie odniesienia, bazująca na przedłożonych 

przez Wnioskodawcę informacjach na temat kondycji 

finansowej podmiotu/ów zaangażowanych w jego realizację i 

eksploatację (dane historyczne i prognozowane) oraz 

dokumentach i dodatkowych informacjach potwierdzających 

zdolność do utrzymania projektu w fazie eksploatacji, 

4. finansowa zasadność realizacji projektu – analiza (ocena), na 

podstawie uzyskanych wyników finansowych, racjonalności 

wydatkowania określonych środków finansowych, w tym ich 

efektywność. 

ocena merytoryczna 

Specyficzne 

warunki wstępne 

(II) 

Ocena w ramach kryterium podlega:  

1.Czy projekt jest zgodny z właściwą mapą potrzeb zdrowotnych 

lub czy korzysta z odstępstwa od obowiązku stosowania map. 

Skorzystanie przez Wnioskodawcę z ww. odstępstwa od 

obowiązku stosowania map jest możliwe przy łącznym spełnieniu 

poniższych warunków: 

a) Wnioskodawca podał wyczerpujące uzasadnienie projektu, 

poparte innymi niż mapy potrzeb zdrowotnych adekwatnymi 

danymi 

b) projekt obejmuje: 

- podstawową opiekę zdrowotną (POZ) lub ambulatoryjną opiekę 

specjalistyczną (AOS) lub środowiskowe formy opieki i dotyczy 

opieki koordynowanej (Rozumianej zgodnie z definicją opieki 

KOP tak / nie 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

- indywidualn

e 
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koordynowanej zawartej w Podrozdziale 6.3.2.3 Krajowych ram 

strategicznych. Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-

2020, str. 191)  

lub: 

- projekt obejmuje podmioty opieki długoterminowej, 

geriatrycznej, hospicyjnej lub paliatywnej (o ile nie dotyczy 

wsparcia na rzecz szpitali) oraz o ile przyczynia się do rozwoju form 

opieki zdeinstytucjonalizowanej.   

z zastrzeżeniem, że Wnioskodawca może skorzystać z ww. 

odstępstwa  wyłącznie w przypadku, jeśli na dzień ogłoszenia 

konkursu nie opublikowano właściwych map potrzeb zdrowotnych. 

2.Czy projekt nie przewiduje działań polegających na dostosowaniu 

istniejącej infrastruktury do obowiązujących przepisów, chyba że 

ich realizacja jest uzasadniona z punktu widzenia poprawy 

efektywności (w tym kosztowej) i dostępu do świadczeń opieki 

zdrowotnej; 

3. Czy projekt jest zgodny z Programem Strategicznym Ochrona 

Zdrowia, stanowiącym ramy dla polityki zdrowotnej w Małopolsce; 

4. Czy projekt jest zgodny z odpowiednim narzędziem 

zdefiniowanym w dokumencie Krajowe ramy strategiczne. Policy 

paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020; 

5. Czy zaplanowane w ramach projektu działania, w tym w 

szczególności w zakresie zakupu wyrobów medycznych w 

rozumieniu Ustawy  z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 

medycznych (Dz. U. z 2015, poz. 876 ze zm.), są uzasadnione z 
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punktu widzenia rzeczywistego zapotrzebowania na dany produkt 

(czy zakres projektu, w tym ilość, parametry zakupionych wyrobów 

medycznych, jest adekwatny do zakresu udzielanych przez podmiot 

świadczeń opieki zdrowotnej lub w przypadku poszerzania oferty 

medycznej, odpowiada na zidentyfikowane deficyty podaży 

świadczeń); 

6. W przypadku projektu przewidującego zakup wyrobów 

medycznych – czy wnioskodawca dysponuje lub zobowiązuje się do 

dysponowania najpóźniej w dniu zakończenia okresu 

kwalifikowalności wydatków określonego w umowie o 

dofinansowanie projektu, kadrą medyczną odpowiednio 

wykwalifikowaną do obsługi wyrobów medycznych objętych 

projektem;  

7. W przypadku projektu przewidującego zakup wyrobów 

medycznych – czy wnioskodawca dysponuje lub zobowiązuje się do 

dysponowania najpóźniej w dniu zakończenia okresu 

kwalifikowalności wydatków określonego w umowie o 

dofinansowanie projektu, infrastrukturą techniczną niezbędną do 

instalacji i użytkowania wyrobów medycznych objętych projektem; 

8.Czy w ramach projektu nie zwiększa się liczby łóżek szpitalnych, 

chyba że:  

- taka potrzeba wynika z właściwych map potrzeb zdrowotnych lub 

danych źródłowych do ww. map dostępnych na internetowej 

platformie danych Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych 

udostępnionej przez Ministerstwo Zdrowia (Platforma dostępna 

pod adresem: http://www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl) 

lub ze sprawozdawczości Narodowego Funduszu Zdrowia za 
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ostatni rok sprawozdawczy, o ile dane wymagane do oceny 

projektu nie zostały uwzględnione w obowiązującej mapie  

lub: 

- projekt zakłada konsolidację dwóch lub więcej oddziałów 

szpitalnych/szpitali, przy czym liczba łóżek szpitalnych w 

skonsolidowanej jednostce nie może być większa niż  suma łóżek w 

konsolidowanych oddziałach szpitalnych/ szpitalach (chyba, że 

spełniony jest warunek, o którym mowa w tirecie pierwszym);  

9. W przypadku projektu z zakresu onkologii związanego z 

rozwojem usług medycznych lecznictwa onkologicznego w zakresie 

zabiegów chirurgicznych, w szczególności dotyczącego sali 

operacyjnych – czy projekt jest realizowany przez podmiot 

leczniczy, który przekroczył wartość progową (próg odcięcia) 60 

zrealizowanych radykalnych i oszczędzających zabiegów 

chirurgicznych rocznie dla nowotworów danej grupy narządowej. 

Radykalne zabiegi chirurgiczne rozumiane są zgodnie z listą 

procedur wg klasyfikacji ICD9 zaklasyfikowanych jako zabiegi 

radykalne w wybranych grupach nowotworów zamieszczoną na 

platformie; 

Koncepcja realizacji 

projektu 

Ocena w ramach kryterium obejmuje badanie: 

1. merytoryczna kwalifikowalność wydatków: 

 czy deklarowane przez Wnioskodawcę wydatki są 

racjonalne, niezbędne, zasadne i oszczędne z punktu 

widzenia realizacji celu projektu, 

 czy wysokość wydatków jest adekwatna do planowanego 

celu projektu 

KOP tak / nie 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

- indywidualn

e 
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2. merytoryczna poprawność przyjętych wskaźników: 

 czy przedstawione wartości wskaźników są realne, możliwe 

do osiągnięcia i adekwatne do ponoszonych nakładów 

3. realność założeń harmonogramu rzeczowo-finansowego  

Komisja Oceny Projektów może zaproponować obniżenie 

wysokości planowanych wydatków kwalifikowanych projektu. Brak 

zgody Wnioskodawcy na obniżenie kosztów skutkuje negatywną 

oceną projektu.  

W konsekwencji obniżenia wydatków mogą ulec korekcie wskaźniki 

oraz założenia harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu.  

spełnienia 

kryterium 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

Trwałość projektu Kryterium dotyczy wyłącznie projektów, w przypadku których 

zastosowanie ma zasada trwałości zgodnie z art. 71 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne 

przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. 

Ocena w ramach kryterium obejmuje badanie:  

1. potencjału i trwałości organizacyjnej podmiotu 

realizującego projekt, tj. posiadanie odpowiednich 

KOP  

 

tak / nie 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

- indywidualn

e 
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zasobów i struktur niezbędnych do zapewnienia 

właściwego zarządzania na etapie realizacji inwestycji,  

2. potencjału i trwałości organizacyjnej podmiotu 

zarządzającego projektem po jego zakończeniu (jeśli 

dotyczy), tj. posiadanie odpowiednich zasobów i struktur 

niezbędnych do zapewnienia właściwego zarządzania 

infrastrukturą na etapie jej eksploatacji (działalności 

operacyjnej), 

3. wykonalności technicznej i trwałości efektów projektu, tj. 

weryfikowane będzie, czy planowane do zastosowania 

rozwiązania techniczne / technologiczne:  

 są adekwatne ze względu na zakres projektu, 

 zapewniają wykonalność techniczną projektu,  

 gwarantują utrzymanie trwałości efektów projektu. 

Wpływ na zasadę 

równości szans 

kobiet i mężczyzn 

Ocenie w ramach kryterium podlega wpływ projektu na zasadę 

równości szans kobiet i mężczyzn.  

Kryterium zostanie uznane za spełnione w przypadku stwierdzenia 

pozytywnego lub neutralnego wpływu projektu na zasadę równości 

szans kobiet i mężczyzn. 

Ocena w ramach kryterium zostanie oparta o uzasadnienie 

przedstawione przez Wnioskodawcę we wniosku, w którym 

powinno zostać wskazane w jaki sposób projekt spełnia zasadę 

równości szans kobiet i mężczyzn lub jest w stosunku do niej 

neutralny.  

W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na badaną 

politykę horyzontalną, należy zażądać od Wnioskodawcy 

KOP tak / nie 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

- indywidualn

e 
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wyjaśnień. Brak odpowiednich wyjaśnień lub podtrzymanie w ich 

efekcie oceny wskazującej na negatywny wpływ projektu na tę 

politykę horyzontalną skutkuje negatywną oceną projektu. 

negatywną oceną 

projektu 

Wpływ na zasadę 

równości szans i 

niedyskryminacji, w 

tym dostępności 

dla osób z 

niepełnosprawności

ami 

Ocenie w ramach kryterium podlega zgodność projektu z zasadą 

równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami. 

Kryterium zostanie uznane za spełnione:  

 gdy projekt realizuje zasadę równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami  

lub  

 udowodniono, dlaczego zasada dostępności produktów 

projektu nie znajduje zastosowania (neutralność 

produktów projektu dla osób z niepełnosprawnościami 

różnego rodzaju). 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy Wnioskodawca 

przedstawił opis działań, planowanych do podjęcia w ramach 

realizacji projektu, które mają na celu zapewnienie dostępności 

produktów projektu dla osób z niepełnosprawnościami różnego 

rodzaju, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb wynikających z 

poszczególnych rodzajów niepełnosprawności, adekwatnych ze 

względu na charakter projektu.  

Kryterium nie zostanie uznane za spełnione w przypadku, gdy 

Wnioskodawca wykaże neutralność produktów projektu jedynie w 

KOP tak / nie  

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu  

- indywidualn

e 
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odniesieniu do niektórych rodzajów niepełnosprawności, 

adekwatnych ze względu na charakter projektu. 

W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na badaną 

politykę horyzontalną, należy zażądać od Wnioskodawcy 

wyjaśnień. Brak odpowiednich wyjaśnień lub podtrzymanie w ich 

efekcie oceny wskazującej na negatywny wpływ projektu na tę 

politykę horyzontalną skutkuje negatywną oceną projektu. 

Wpływ na 

zrównoważony 

rozwój oraz 

ochronę i poprawę 

jakości środowiska 

naturalnego 

Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów, obejmujących 

badanie wpływu projektu na zrównoważony rozwój oraz ochronę 

i poprawę jakości środowiska naturalnego 

 neutralny wpływ – 0 pkt 

 pozytywny wpływ – 1 pkt 

Przyznanie 0 pkt nie eliminuje projektu z oceny. 

W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na badaną 

politykę horyzontalną, należy zażądać od Wnioskodawcy 

wyjaśnień. Brak odpowiednich wyjaśnień lub podtrzymanie w ich 

efekcie oceny wskazującej na negatywny wpływ projektu na tę 

politykę horyzontalną skutkuje negatywną oceną projektu. 

KOP 0-1 pkt 2 indywidualn

e 

Stan przygotowania 

projektu do 

realizacji 

Kryteria dla projektów wymagających pozwolenia na budowę lub 

zgłoszenia budowy 

 3 pkt – projekt posiada wszystkie wymagane prawem polskim 

ostateczne decyzje administracyjne (pozwolenie na budowę 

lub dokumenty równoważne) pozwalające na realizację 

całości inwestycji oraz posiada kompletny projekt budowlany 

KOP 1-3 pkt 2 indywidualn

e 
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 2 pkt – projekt nie posiada wszystkich wymaganych prawem 

polskim decyzji administracyjnych (pozwolenie na budowę lub 

dokumenty równoważne) umożliwiających realizację całego 

projektu jednakże  posiada kompletny projekt budowlany  

umożliwiający realizację całego projektu oraz posiada prawo 

do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu  

 1 pkt – projekt nie posiada wszystkich wymaganych prawem 

polskim decyzji administracyjnych (pozwolenie na budowę lub 

dokumenty równoważne) umożliwiających realizację całego 

projektu oraz nie posiada prawa do dysponowania 

nieruchomością na cele realizacji projektu, jednakże posiada 

kompletny projekt budowlany.  

Punkty nie podlegają sumowaniu. 

Kryteria dla projektów typu "zaprojektuj i wybuduj" 

 3 pkt  – Wnioskodawca przedstawił szczegółowy opis działań 

w projekcie oraz program funkcjonalno-użytkowy, a projekt 

posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

realizacji projektu oraz decyzje środowiskowe 

 2 pkt – Wnioskodawca przedstawił szczegółowy opis działań 

w projekcie oraz program funkcjonalno-użytkowy, a projekt 

posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

realizacji projektu  

 1 pkt  – Wnioskodawca przedstawił szczegółowy opis działań 

w projekcie oraz program funkcjonalno-użytkowy, jednakże 

nie posiada prawa do dysponowania nieruchomością na cele 

realizacji projektu.  

KOP 1-3 pkt indywidualn

e 



659 

 

nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

Punkty nie podlegają sumowaniu. 

Kryteria dla projektów niewymagających pozwolenia na budowę 

 3 pkt – Wnioskodawca przedstawił szczegółowy opis działań w 

projekcie, dysponuje niezbędnymi decyzjami, pozwoleniami na 

realizację projektu (jeżeli są wymagane), posiada opracowaną 

dokumentację / specyfikację techniczną (specyfikację 

planowanych do zakupu środków trwałych wraz z 

parametrami) oraz posiada prawo do dysponowania 

nieruchomością  na cele realizacji projektu umożliwiające 

realizację projektu (jeżeli wymagany) 

 2 pkt – Wnioskodawca przedstawił szczegółowy opis działań w 

projekcie oraz posiada opracowaną dokumentację / 

specyfikację techniczną (specyfikację planowanych do zakupu 

środków trwałych wraz z parametrami) oraz posiada prawo do 

dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu 

(jeżeli wymagany), jednakże nie dysponuje niezbędnymi 

decyzjami, pozwoleniami umożliwiającymi realizację projektu 

(jeżeli są wymagane)  

 1 pkt – Wnioskodawca przedstawił szczegółowy opis działań w 

projekcie oraz posiada opracowaną dokumentację / 

specyfikacje techniczną (specyfikację planowanych do zakupu 

środków trwałych wraz z parametrami), jednakże nie 

dysponuje niezbędnymi decyzjami, pozwoleniami 

umożliwiającymi realizację projektu (jeżeli są wymagane) oraz 

nie posiada prawa do dysponowania nieruchomością na cele 

realizacji projektu (jeżeli wymagany) 

Punkty nie podlegają sumowaniu. 

KOP 1-3 pkt indywidualn

e 
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Podstawowa 

Opieka Zdrowotna i 

Ambulatoryjna 

Opieka 

Specjalistyczna 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

2 pkt – Projekt spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków: 

1. Projekt zakłada działania ukierunkowane na przeniesienie 

świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych z poziomu lecznictwa szpitalnego na rzecz POZ i AOS, 

w tym poprzez: 

a) wprowadzenie lub rozwój opieki koordynowanej, rozumianej 

zgodnie z definicją opieki koordynowanej zawartej w Podrozdziale 

6.3.2.3 Krajowych ram strategicznych. Policy paper dla ochrony 

zdrowia na lata 2014-2020 (str. 191) 

lub: 

b) rozwój zdeinstytucjonalizowanych form opieki nad pacjentem, w 

szczególności środowiskowych form opieki zgodnie z zapisami 

Krajowych ram strategicznych. Policy paper dla ochrony zdrowia na 

lata 2014-2020, str. 133 i dalsze (Projekt zawiera działania mające 

na celu przejście od opieki instytucjonalnej do środowiskowej 

zgodnie z „Ogólnoeuropejskimi wytycznymi dotyczącymi przejścia 

od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie 

lokalnych społeczności” oraz z „Krajowym Programem 

Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020”);  

2. Projekt szpitalny zakłada wykorzystywanie zakupionych w 

projekcie wyrobów medycznych do udzielania świadczeń opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie 

Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej; 

KOP 0-2 pkt 1 indywidualn

e 
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3. Projekt przyczynia się do zwiększenia jakości lub dostępności do 

diagnozy i terapii pacjentów w warunkach ambulatoryjnych; 

0 pkt - Projekt nie spełnia żadnego z wyżej wskazanych warunków;  

Przyznanie 0 punktów nie eliminuje projektu z oceny. 

Procesy 

konsolidacyjne oraz 

współpraca 

pomiędzy 

podmiotami 

leczniczymi 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

1 pkt – Projekt będzie realizowany przez podmiot, który 

zrealizował, realizuje lub planuje w ramach projektu realizację 

działań konsolidacyjnych lub podjęcie innych form współpracy z 

podmiotami udzielającymi świadczeń opieki zdrowotnej, w tym w 

ramach modelu opieki koordynowanej;  

0 pkt - Projekt nie będzie realizowany przez wskazany wyżej 

podmiot.  

Przyznanie 0 punktów nie eliminuje projektu z oceny. 

KOP 0-1 pkt 1 Indywidualn

e 

Reorganizacja i 

restrukturyzacja 

podmiotów 

leczniczych 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

1 pkt- Projekt realizowany jest przez podmiot posiadający 

zatwierdzony przez podmiot tworzący program restrukturyzacji, 

zawierający działania prowadzące do poprawy jego efektywności 

lub planujący w ramach projektu działania w zakresie reorganizacji 

i restrukturyzacji wewnątrz podmiotów leczniczych, w celu 

maksymalizacji wykorzystania infrastruktury w tym sąsiadującej, 

oraz stopnia jej dostosowania do istniejących deficytów; 

0 pkt - Projekt nie będzie realizowany przez wskazany wyżej 

podmiot.  

Przyznanie 0 punktów nie eliminuje projektu z oceny. 

KOP 0-1 pkt 1 Indywidualn

e 
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Jakość oddziałów 

szpitalnych 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

3 pkt – Projekt spełnia co najmniej dwa  z poniższych warunków: 

1. Projekt zakłada działania przyczyniające się do spadku ryzyka 

wystąpienia zakażeń szpitalnych na oddziałach lub innych 

jednostkach organizacyjnych szpitala objętych zakresem projektu 

2. Projekt zakłada doposażenie lub modernizację infrastruktury 

Oddziału/ów Anestezjologii i Intensywnej Terapii w celu 

zwiększenia jakości i bezpieczeństwa realizowanych świadczeń;  

3. Projekt zakłada doposażenie lub modernizację infrastruktury 

Bloku Operacyjnego w celu zwiększenia jakości i bezpieczeństwa 

realizowanych świadczeń; 

4. W ramach projektu realizowane są działania dotyczące 

oddziałów szpitalnych o charakterze zabiegowym, w których udział 

świadczeń zabiegowych we wszystkich świadczeniach udzielanych 

na tym oddziale w roku kalendarzowym poprzedzającym rok 

złożenia wniosku o dofinansowanie wynosił powyżej 75 %; 

5. W ramach projektu realizowane są działania dotyczące 

oddziałów szpitalnych o charakterze zachowawczym, w których 

udział przyjęć w trybie nagłym we wszystkich przyjęciach w roku 

kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o 

dofinansowanie wynosił powyżej 30 %. 

6. W ramach projektu realizowane są działania na rzecz oddziału, 

który realizował w roku kalendarzowym poprzedzającym rok 

złożenia wniosku o dofinansowanie co najmniej 60 kompleksowych 

zabiegów (tj. typów zabiegów zdefiniowanych zgodnie z grupami 

KOP 0-3 pkt 2 Indywidualn

e 
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wyróżnionymi w ramach Jednorodnych Grup Pacjentów) lub który 

przekroczy ww. roczną wartość progową (próg odcięcia) w wyniku 

realizacji projektu (najpóźniej w pierwszym pełnym roku 

kalendarzowym następującym po roku, w którym zakończyła się 

realizacji projektu); 

7. W przypadku projektu wspierającego podmiot leczniczy 

udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób układu 

oddechowego - projekt ten przewiduje przesunięcie świadczeń z 

oddziału gruźlicy lub chorób płuc do oddziałów chorób 

wewnętrznych (z wyłączeniem ośrodków specjalizujących się w 

diagnostyce pulmonologicznej, w szczególności w diagnostyce 

inwazyjnej i leczeniu specjalistycznych schorzeń 

pulmonologicznych);  

8. Projekt w zakresie opieki nad matką i dzieckiem realizowany jest 

w oddziałach neonatologicznych zlokalizowanych w podmiotach 

wysokospecjalistycznych;  

9. Projekt zakłada zwiększenie liczby stanowisk intensywnej terapii; 

2 pkt – Projekt spełnia co najmniej jeden z wyżej wskazanych 

warunków: 

0 pkt - Projekt nie spełnia żadnego z wyżej wskazanych warunków. 

Punkty nie podlegają sumowaniu. 

Przyznanie 0 punktów nie eliminuje projektu z oceny. 

Przeciwdziałanie 

dezaktywizacji 

zawodowej i 

W ramach kryterium premiowane będą projekty koncentrujące się 

na interwencji w zakresie  chorób, które są główną przyczyną 

dezaktywizacji zawodowej, przeciwdziałania negatywnym trendom 

KOP 0-2 pkt 1 Indywidualn

e 
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negatywnym  

trendom 

demograficznym  

demograficznym w dziedzinach medycyny ukierunkowanych na 

opiekę nad matką i dzieckiem oraz wsparcia lecznictwa 

ukierunkowanego na osoby starsze.  

W ramach niniejszego kryterium za dominujący element projektu 

uznaje się ten zakres, z którym związana jest największa część 

kosztów kwalifikowalnych projektu. Każdy projekt podlega ocenie 

wyłącznie w ramach punktacji właściwej ze względu na dominujący 

element projektu. 

W związku z powyższym punkty będą przyznawane w następujący 

sposób: 

Kryteria dla projektów, w których dominującym elementem jest 

zakres onkologii: 

2 pkt – Projekt spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków: 

1. Projekt jest realizowany przez podmiot, który zapewnia lub 

będzie zapewniać najpóźniej w kolejnym okresie kontraktowania 

świadczeń opieki zdrowotnej po zakończeniu realizacji projektu, 

kompleksową opiekę onkologiczną, rozumianą jako: 

- udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych, oprócz zakresów onkologicznych, tj. chirurgia 

onkologiczna, onkologia kliniczna, w minimum 2 innych zakresach 

w ramach lecznictwa szpitalnego i AOS o tym samym profilu  

oraz:  

- udokumentowaną koordynację, w tym dostęp do świadczeń 

chemioterapii i radioterapii onkologicznej i medycyny nuklearnej - 
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w przypadku nowotworów leczonych z  wykorzystaniem medycyny 

nuklearnej; 

2. Projekt przewiduje działania przyczyniające się do zwiększenia 

wykrywalności tych nowotworów, dla których struktura stadiów 

jest najmniej korzystna w danym regionie;  

3. Projekt zakłada działania w zakresie chemioterapii 

przyczyniające się do zwiększenia udziału świadczeń z tego zakresu 

w trybie jednodniowym lub ambulatoryjnym; 

4. Projekt zakłada działania przyczyniające się do wcześniejszego 

wykrywania nowotworów złośliwych.  

5. Projekt przewiduje, ż w wyniku jego realizacji nastąpi wzrost 

liczby radykalnych i oszczędzających zabiegów chirurgicznych 

wykonywanych przez dany podmiot leczniczy. Radykalne zabiegi 

chirurgiczne rozumiane są zgodnie z dokumentem pn. Lista 

procedur (wg klasyfikacji ICD9 zaklasyfikowanych jako zabiegi 

radykalne w wybranych grupach nowotworów w prognozie z 

zakresu onkologii (Lista stanowi załącznik nr 1 do publikacji pn. 

Świadczenia onkologiczne i kardiologiczne w Polsce – podejście 

ilościowe do oceny jakości leczenia i szacowania potrzeb pod 

redakcją naukową Barbary Więckowskiej, Warszawa 2015, 

Ministerstwo Zdrowia, od str. 169); 

0 pkt – Projekt nie spełnia żadnego z podanych wyżej warunków; 

Przyznanie 0 punktów nie eliminuje projektu z oceny. 

Kryteria dla projektów, w których dominującym elementem jest 

zakres kardiologii: 
KOP 0-2 pkt Indywidualn

e 
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2 pkt – Projekt spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków: 

1.Projekt w zakresie kardiologii zakłada wsparcie w zakresie 

zwiększania dostępu do rehabilitacji kardiologicznej; 

2. Projekt jest realizowany przez podmiot, który zapewnia lub 

będzie zapewniać najpóźniej w kolejnym okresie kontraktowania 

świadczeń opieki zdrowotnej po zakończeniu realizacji projektu, 

kompleksową opiekę kardiologiczną rozumianą jako udzielanie 

świadczeń finansowanych ze środków publicznych w ramach: 

a) posiadanego oddziału rehabilitacji kardiologicznej/ oddziału 

dziennego rehabilitacji kardiologicznej; 

lub: 

b) posiadanej pracowni elektrofizjologii wykonującej leczenie 

zaburzeń rytmu;  

lub: 

c) posiadanego oddziału kardiochirurgii, gdzie wykonywane są 

wysokospecjalistyczne świadczenia opieki zdrowotnej w co 

najmniej 2 zakresach spośród zakresów wymienionych w  lp. 7 – 13 

załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 

2015 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń 

wysoko-specjalistycznych oraz warunków ich realizacji  (Dz. U. z 

2015 r., poz. 1958). 

0 pkt – Projekt nie spełnia żadnego z podanych wyżej warunków; 

Przyznanie 0 punktów nie eliminuje projektu z oceny. 
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Kryteria dla projektów, w których dominującym elementem nie 

jest zakres onkologii ani zakres kardiologii: 

2 pkt – Wsparcie w ramach projektu dotyczy: 

a) świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych w zakresie chorób zaburzeń psychicznych i 

zaburzeniom zachowania, chorób układu kostno – stawowego i 

mięśniowego, chorób układu oddechowego; 

lub: 

b) dziedzin medycyny ukierunkowanych na opiekę nad matką i 

dzieckiem: położnictwo i ginekologia, neonatologia, pediatria, 

chirurgia dziecięca, neurologia dziecięca, psychiatria dziecięca; 

 lub: 

c) geriatrii;  

Przy odpowiednim uwzględnieniu faktu, iż zakres tematyczny 

projektu musi być zgodny z mapami potrzeb zdrowotnych lub 

korzystać z odstępstwa od obowiązku stosowania map.  

0 pkt – Projekt nie spełnia podanego wyżej warunku; 

Otrzymanie 0 punktów nie eliminuje projektu z oceny. 

KOP 0-2 pkt Indywidualn

e 

Poprawa jakości i 

dostępu do 

świadczeń opieki 

zdrowotnej 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

1 pkt – Projekt spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków: 

1. W wyniku realizacji projektu zakłada się skrócenie czasu 

oczekiwania na świadczenia zdrowotne; 

KOP 0-1 pkt 1 Indywidualn

e 
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2. W wyniku realizacji projektu zakłada się zmniejszenie liczby 

oczekujących na świadczenie zdrowotne dłużej niż średni czas 

oczekiwania na dane świadczenie w roku kalendarzowym 

poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie;  

3. W wyniku realizacji projektu zakłada się poprawę wskaźnika 

"przelotowości", tj. liczby osób leczonych w ciągu roku na 1 łóżko 

szpitalne;  

0 pkt - Projekt  nie spełnia żadnego z wymienionych wyżej 

warunków;  

0 punktów nie eliminuje projektu z oceny. 

Komplementarność 

projektu 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

1 pkt - Projekt wykazuje komplementarność co najmniej z jednym 

innym projektem finansowanym ze środków UE (również 

realizowanym we wcześniejszych okresach programowania), ze 

środków krajowych lub innych źródeł zgodnie z zasadami 

określonymi w regulaminie konkursu. 

0 pkt. – Projekt nie spełnia wyżej wymienionego warunku. 

Przyznanie 0 punktów nie eliminuje projektu z oceny. 

KOP 0-1 pkt 1 Indywidualn

e 

Jakość podmiotów 

leczniczych 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

2 pkt – Realizator projektu spełnia co najmniej jeden z poniższych 

warunków: 

1. Posiada akredytację wydaną na podstawie Ustawy z dnia 6 

listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia; 

KOP 0-2 pkt 1 Indywidualn

e 
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2. Jest w okresie przygotowawczym do przeprowadzenia wizyty 

akredytacyjnej w ramach działań zmierzających do uzyskania 

akredytacji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 

2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia w (okres przygotowawczy 

rozpoczyna się od daty podpisania przez dany podmiot umowy w 

zakresie przeprowadzenia przeglądu akredytacyjnego); 

3. Posiada certyfikat normy EN 15224 - Usługi Zdrowia - System 

Zarządzania Jakością;  

4. Dysponuje personelem, który: 

a) na dzień składania wniosku o dofinansowanie uczestniczy w 

kształceniu przeddyplomowym lub podyplomowym kadr 

medycznych 

lub: 

b) ukończył pozytywnie w/w kształcenie w roku kalendarzowym, w 

którym złożono wniosek o dofinansowanie 

lub: 

c) ukończył pozytywnie w/w kształcenie w ciągu 2 lat 

kalendarzowych wstecz liczonych od roku, w którym złożono 

wniosek o dofinansowanie.  

0 pkt – Realizator projektu nie spełnia żadnego ze wskazanych 

wyżej warunków. 

Przyznanie 0 punktów nie eliminuje projektu z oceny. 

Innowacyjność 

projektu 

W ramach kryterium ocenie podlega, czy realizowany projekt 

można uznać za innowacyjny.  
KOP 0-1 pkt 1 Indywidualn

e 
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Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

1 pkt – Projekt zakłada działania, rozwiązania lub produkty 

innowacyjne, zgodnie z definicją Innowacji. Innowacja - Wdrożenie 

nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi) lub 

procesu, nowej metody organizacyjnej lub nowej metody 

marketingowej w podmiocie leczniczym, organizacji miejsca pracy 

lub stosunkach z otoczeniem. Produkty, procesy oraz metody 

organizacyjne i marketingowe nie muszą być nowością dla sektora 

ochrony zdrowia, ale muszą być nowością przynajmniej dla samego 

podmiotu leczniczego. Produkty, procesy i metody nie muszą być 

opracowane przez sam podmiot leczniczy, mogą być opracowane 

przez inny podmiot (np. instytut naukowo-badawczy, ośrodek 

badawczo-rozwojowy, szkołę wyższą, itp.).  

0 pkt. – Projekt nie spełnia wskazanego wyżej warunku.  

Przyznanie 0 punktów nie eliminuje projektu z oceny. 

Premia 

subregionalna 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

1 pkt - Projekt ujęty jest w wykazie przedsięwzięć uzgodnionych dla 

danego subregionu w ramach mechanizmu wyboru projektów 

opartego na ścieżce subregionalnej, zgodnie z zapisami RPO WM i 

SzOOP. 

0 pkt - Projekt nie spełnia wskazanego wyżej warunku.  

Przyznanie 0 punktów nie eliminuje projektu z oceny. 

KOP 0-1 pkt. 3 indywidualn

e 

Wpływ projektu na 

rozwój 

Kryterium strategiczne, w ramach którego oceniany będzie wpływ 

efektów realizacji projektu na rozwój gospodarczy i społeczny 
KOP  1-3 pkt 2 porównawc

ze  
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gospodarczo-

społeczny 

regionu, przy uwzględnieniu zrównoważonego rozwoju w 

wymiarze subregionalnym.  

Ocenie w ramach kryterium podlegać będzie bilans zysków i strat 

społecznych i gospodarczych, z uwzględnieniem specyfiki obszaru 

wsparcia. 

Ocena w ramach kryterium obejmuje w szczególności takie 

czynniki jak:  

1. wpływ na realizację celów subregionalnego programu 

rozwoju, 

2. wpływ na poprawę warunków dla rozwoju 

gospodarczego subregionu, 

3. wpływ na wzmacnianie spójności wewnętrznej 

subregionu, w tym zwiększenie dostępności do usług 

publicznych. 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

 3 pkt – stwierdzenie wysokiego wpływu na rozwój 

gospodarczo-społeczny subregionu, 

 2 pkt – stwierdzenie umiarkowanego wpływu na rozwój 

gospodarczo-społeczny subregionu, 

 1 pkt – stwierdzenie niskiego wpływu na rozwój gospodarczo-

społeczny subregionu, 

Punkty nie podlegają sumowaniu. 
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Poddziałanie 12.1.4 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – ZIT 

typ projektu A. budowa, przebudowa i modernizacja obiektów infrastruktury ochrony zdrowia i/lub ich wyposażenie w sprzęt medyczny 

nr i nazwa osi priorytetowej 12 OŚ PRIORYTETOWA INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 

nr i nazwa działania Działanie 12.1 INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA 

nr i nazwa poddziałania  Poddziałanie 12.1.4 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym - ZIT 

typ projektu A. budowa, przebudowa i modernizacja obiektów infrastruktury ochrony zdrowia i/lub ich wyposażenie w 

sprzęt medyczny 

 

nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

ocena formalna 

Kwalifikowalność 
wnioskodawcy i 
partnerów  
(jeśli dotyczy) 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy Wnioskodawca i 
partnerzy (jeśli dotyczy) znajdują się w katalogu typów 
Beneficjentów w SzOOP dla danego działania / poddziałania / typu 
projektu. 

Weryfikacji podlega, czy projekt będzie realizowany przez podmiot 
wykonujący działalność leczniczą, udzielający świadczeń opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. podmiot, 
którego przychody w ponad 50% pochodzą z kontraktu z 
Narodowym Funduszem Zdrowia – zarówno w roku 
poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie, jak i w 
okresie realizacji oraz trwałości projektu); 

Ponadto weryfikowane będzie, czy Wnioskodawca i partnerzy (jeśli 
dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o 
dofinansowanie, tj. czy nie zachodzą przesłanki określone w: 

1. art. 207 ust. 4 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.),  

2. art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 15 czerwca 2012 r. o 
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

pracownik 
IOK – 

członek 
KOP 

tak / nie  

dopuszczalne 
wezwanie 

Wnioskodawcy do 
przedstawienia 

wyjaśnień w celu 
potwierdzenia 

spełnienia 
kryterium 

niespełnienie 
kryterium skutkuje 
negatywną oceną 

projektu 

- indywidualn
e 
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przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r., poz. 769), 

3. 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 2015 r. poz.1212 z 
późn. zm.).  

Ocena w ramach kryterium odbywa się w oparciu o oświadczenia 
przedstawione przez Wnioskodawcę. 

Kwalifikowalność 
projektu 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy: 

1. projekt jest zgodny z celami danego działania / 
poddziałania – projekt charakteryzuje się wewnętrzną 
logiką, co oznacza, że zaplanowane działania odpowiadają 
na zdefiniowany problem i pozwolą na osiągnięcie 
założonego celu, wpisującego się w cele danego działania / 
poddziałania, 

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

3. projekt jest zgodny z warunkami specyficznymi dla danego 
działania / poddziałania, określonymi w SzOOP,  

4. projekt jest ujęty w wykazie projektów zidentyfikowanych 
w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącym 
załącznik do SzOOP; 

5. występuje zgodność z zasadniczymi elementami 
zidentyfikowanego projektu 

Ocena odbywa się w oparciu o kartę projektu. 

6. projekt jest zgodny z przepisami prawa w zakresie ocen 
oddziaływania na środowisko (jeśli dotyczy), tj. ustawy z 
dn. 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

pracownik 
IOK – 

członek 
KOP 

tak / nie 

dopuszczalne 
wezwanie 

Wnioskodawcy do 
przedstawienia 

wyjaśnień w celu 
potwierdzenia 

spełnienia 
kryterium 

niespełnienie 
kryterium skutkuje 
negatywną oceną 

projektu 

- indywidualn
e 
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ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz.U. 2016 poz. 353) 

Ocena odbywa się w oparciu o dokumentację załączoną do 
wniosku o dofinansowanie. 

7. 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, 

8. projekt (lub jego część) nie otrzymał dofinansowania z 
innych środków, za wyjątkiem dotacji celowej z budżetu 
jednostki samorządu terytorialnego. 

Ocena odbywa się w oparciu o oświadczenia przedstawione 
przez Wnioskodawcę.  

Specyficzne 
warunki wstępne 
(I) 

Ocenie w ramach kryterium podlega: 

1. Czy projekt jest realizowany w podmiocie posiadającym 
umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze 
środków publicznych w zakresie zbieżnym z zakresem 
projektu, a w przypadku projektu przewidującego rozwój 
działalności medycznej lub zwiększenie potencjału w tym 
zakresie, czy podmiot ten zobowiązał się do posiadania 

pracownik 
IOK – 

członek 
KOP 

tak / nie  

dopuszczalne 
wezwanie 

Wnioskodawcy do 
przedstawienia 

wyjaśnień w celu 
potwierdzenia 

- indywidualn
e 
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takiej umowy najpóźniej w kolejnym okresie 
kontraktowania świadczeń po zakończeniu realizacji 
projektu;  

2. Czy w przypadku projektu realizowanego przez szpital – czy 
projekt jest realizowany przez podmiot, który zapewnia lub 
będzie zapewniać najpóźniej w kolejnym okresie 
kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej po 
zakończeniu realizacji projektu, udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
w ramach oddziałów szpitalnych i ambulatoryjnej opieki 
specjalistycznej;  

3. W przypadku, gdy projekt dotyczy oddziałów szpitalnych 
udzielających świadczeń opieki zdrowotnej o charakterze 
położniczym – czy jest on realizowany na rzecz oddziału, 
gdzie liczba porodów przyjętych w ciągu roku 
kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o 
dofinansowanie wynosi co najmniej 400;  

4. W przypadku, gdy projekt dotyczy oddziałów szpitalnych 
udzielających świadczeń opieki zdrowotnej o charakterze 
zabiegowym – czy jest on realizowany na rzecz oddziału, w 
którym udział świadczeń zabiegowych we wszystkich 
świadczeniach udzielanych na tym oddziale wynosił co 
najmniej 50 % w roku kalendarzowym poprzedzającym rok 
złożenia wniosku o dofinansowanie;  

Ocena odbywa się w oparciu o oświadczenia przedstawione 
przez Wnioskodawcę. 

5 Czy projekt posiada pozytywną opinię o celowości 
inwestycji, o której mowa w Ustawie z dnia 27 sierpnia 
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych (Dz. U. 2004 Nr 210, poz. 2135 z 
późn. zm.) - o ile dotyczy;  

spełnienia 
kryterium 

niespełnienie 
kryterium skutkuje 
negatywną oceną 

projektu 



676 

 

nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

Ocena odbywa się na podstawie załączonej do wniosku o 
dofinansowanie opinii o celowości inwestycji. 

6 Czy wniosek aplikacyjny uzyskał pozytywną opinię IP ZIT.  

Kompletność oraz 
poprawność 
wypełnienia 
wniosku i 
załączników 

Ocenie w ramach kryterium podlega poprawność formalna 
wniosku o dofinansowanie, tj. prawidłowość wypełniania 
poszczególnych pól, a także kompletność informacji wymaganych 
instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie. Weryfikacji 
podlega: 

1. czy wniosek o dofinansowanie został wypełniony zgodnie z 
wyżej wymienioną instrukcją, 

2. czy zostały przedstawione wszystkie wymagane załączniki, 

3. czy załączniki zostały przygotowane zgodnie z wyżej 
wymienioną instrukcją. 

pracownik 
IOK – 

członek 
KOP 

tak / nie 

dopuszczalne 
wezwanie 

Wnioskodawcy do 
przedstawienia 

wyjaśnień w celu 
potwierdzenia 

spełnienia 
kryterium 

niespełnienie 
kryterium skutkuje 
negatywną oceną 

projektu 

- indywidualn
e 

Poprawność 
przyjętych 
wskaźników 

Ocenie w ramach kryterium podlega formalna poprawność 
przyjętych wskaźników: 

1. czy Wnioskodawca dokonał wyboru obligatoryjnych 
wskaźników dla danego działania / poddziałania, 

2. czy Wnioskodawca wybrał wszystkie wskaźniki adekwatne 
ze względu na zakres projektu,  

3. czy Wnioskodawca przedstawił założenia dotyczące 
szacowania wartości wskaźników. 

pracownik 
IOK – 

członek 
KOP 

tak / nie 

dopuszczalne 
wezwanie 

Wnioskodawcy do 
przedstawienia 

wyjaśnień w celu 
potwierdzenia 

spełnienia 
kryterium 

niespełnienie 
kryterium skutkuje 
negatywną oceną 

projektu 

- indywidualn
e 
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Pomoc publiczna Ocenie w ramach kryterium podlega, czy w projekcie występuje 
pomoc publiczna: 

1. w przypadku, gdy pomoc publiczna nie występuje w 
projekcie – czy przedstawiono uzasadnienie dla braku 
spełnienia przesłanek występowania pomocy publicznej 
wskazanych w art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej  

lub 

2. w przypadku, gdy pomoc publiczna występuje w projekcie 
– czy dofinansowanie projektu spełnia przesłanki 
występowania pomocy publicznej wskazane w art. 107 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,  

3. czy dla projektów, których dofinansowanie stanowić 
będzie pomoc publiczną lub pomoc de minimis, pomoc 
może zostać udzielona na gruncie obowiązujących 
rozporządzeń, w tym: 

a) czy okres realizacji projektu jest zgodny z przepisami 
właściwych rozporządzeń, 

b) czy spełniony jest efekt zachęty (jeśli dotyczy), 

c) czy katalog wydatków kwalifikowanych został 
określony zgodnie z właściwym rozporządzeniem, 

d) poprawność określenia maksymalnego 
procentowego poziomu wsparcia UE zgodnie z 
właściwym rozporządzeniem, 

e) czy spełnione są inne warunki wynikające z 
rozporządzenia, w oparciu o które udzielana jest 
pomoc (jeśli dotyczy). 

pracownik 
IOK – 

członek 
KOP 

tak / nie 

dopuszczalne 
wezwanie 

Wnioskodawcy do 
przedstawienia 

wyjaśnień w celu 
potwierdzenia 

spełnienia 
kryterium 

niespełnienie 
kryterium skutkuje 
negatywną oceną 

projektu 

- indywidualn
e 

Kwalifikowalność 
wydatków 

Ocenie w ramach kryterium podlega formalna kwalifikowalność 
wydatków: 

pracownik 
IOK – 

tak / nie 

dopuszczalne 
wezwanie 

- indywidualn
e 
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1. potencjalna kwalifikowalność wydatków planowanych do 
poniesienia na podstawie informacji zawartych we wniosku 
o dofinansowanie, 

2. poprawność przypisania poszczególnych wydatków 
projektu do katalogu kwalifikowalnych zgodnie z zasadami 
zawartymi w Podręczniku kwalifikowania wydatków 
objętych dofinasowaniem w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020  (w tym limity na poszczególne kategorie 
wydatków), 

3. wstępna kwalifikowalność podatku VAT. 

Komisja Oceny Projektów może zaproponować obniżenie 
wysokości planowanych wydatków kwalifikowanych projektu. Brak 
zgody Wnioskodawcy na obniżenie kosztów skutkuje negatywną 
oceną projektu. 

członek 
KOP 

Wnioskodawcy do 
przedstawienia 

wyjaśnień w celu 
potwierdzenia 

spełnienia 
kryterium 

niespełnienie 
kryterium skutkuje 
negatywną oceną 

projektu 

ocena finansowa 

Wykonalność i 
trwałość  
finansowa 
projektu 

Ocena w ramach kryterium służy potwierdzeniu finansowej 
możliwości i zasadności realizacji projektu, przy założonym 
współfinansowaniu ze środków UE oraz jego wpływu na 
utrzymanie płynności finansowej podmiotów zaangażowanych w 
realizację oraz eksploatację projektu w całym okresie jego 
ekonomicznego życia. W ramach kryterium ocenie podlega: 

1. poprawność założeń i obliczeń – analiza (ocena) 
zasadności i realności założeń przyjętych do analizy 
finansowej oraz poprawności (w tym spójności) 
przygotowanych kalkulacji, 

2. poziom dofinansowania – weryfikacja prawidłowości 
wnioskowanego poziomu dofinansowania, w tym metody 
ustalenia poziomu dofinansowania i jego wysokości, jak 
również analiza wskaźników efektywności finansowej pod 

KOP –  
pracownik 

IOK / 
ekspert w 

ramach 
dziedziny 

analiza 
finansowa 

tak / nie 

dopuszczalne 
wezwanie 

Wnioskodawcy do 
przedstawienia 

wyjaśnień w celu 
potwierdzenia 

spełnienia 
kryterium 

niespełnienie 
kryterium skutkuje 
negatywną oceną 

projektu 

- indywidualn
e 
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kątem możliwości przyznania dofinansowania dla danego 
rodzaju projektu, 

3. trwałość finansowa – weryfikacja trwałości finansowej w 
przyjętym okresie odniesienia, bazująca na przedłożonych 
przez Wnioskodawcę informacjach na temat kondycji 
finansowej podmiotu/ów zaangażowanych w jego 
realizację i eksploatację (dane historyczne i prognozowane) 
oraz dokumentach i dodatkowych informacjach 
potwierdzających zdolność do utrzymania projektu w fazie 
eksploatacji, 

4. finansowa zasadność realizacji projektu – analiza (ocena), 
na podstawie uzyskanych wyników finansowych, 
racjonalności wydatkowania określonych środków 
finansowych, w tym ich efektywność. 

ocena merytoryczna 

Specyficzne 
warunki wstępne 
(II) 

Ocena w ramach kryterium podlega:  

1.Czy projekt jest zgodny z właściwą mapą potrzeb zdrowotnych 
lub czy korzysta z odstępstwa od obowiązku stosowania map. 

Skorzystanie przez Wnioskodawcę z ww. odstępstwa od 
obowiązku stosowania map jest możliwe przy łącznym spełnieniu 
poniższych warunków: 

a) Wnioskodawca podał wyczerpujące uzasadnienie projektu, 
poparte innymi niż mapy potrzeb zdrowotnych adekwatnymi 
danymi 

b) projekt obejmuje podstawową opiekę zdrowotną (POZ) lub 
ambulatoryjną opiekę specjalistyczną (AOS) lub środowiskowe 
formy opieki i dotyczy opieki koordynowanej (Rozumianej zgodnie 
z definicją opieki koordynowanej zawartej w Podrozdziale 6.3.2.3 

KOP tak / nie 

dopuszczalne 
wezwanie 

Wnioskodawcy do 
przedstawienia 

wyjaśnień w celu 
potwierdzenia 

spełnienia 
kryterium 

niespełnienie 
kryterium skutkuje 
negatywną oceną 

projektu 

- indywidualn
e 
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Krajowych ram strategicznych. Policy paper dla ochrony zdrowia na 
lata 2014-2020, str. 191).  

z zastrzeżeniem, że Wnioskodawca może skorzystać z ww. 
odstępstwa  wyłącznie w przypadku, jeśli na dzień ogłoszenia 
konkursu nie opublikowano właściwych map potrzeb zdrowotnych. 

2. Czy projekt nie przewiduje działań polegających na 
dostosowaniu istniejącej infrastruktury do obowiązujących 
przepisów, chyba że ich realizacja jest uzasadniona z punktu 
widzenia poprawy efektywności (w tym kosztowej) i dostępu do 
świadczeń opieki zdrowotnej; 

3. Czy projekt jest zgodny z Programem Strategicznym Ochrona 
Zdrowia, stanowiącym ramy dla polityki zdrowotnej w Małopolsce; 

4. Czy projekt jest zgodny z odpowiednim narzędziem 
zdefiniowanym w dokumencie Krajowe ramy strategiczne. Policy 
paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020; 

5. Czy zaplanowane w ramach projektu działania, w tym w 
szczególności w zakresie zakupu wyrobów medycznych w 
rozumieniu Ustawy  z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. z 2015, poz. 876 ze zm.), są uzasadnione z 
punktu widzenia rzeczywistego zapotrzebowania na dany produkt 
(czy zakres projektu, w tym ilość, parametry zakupionych wyrobów 
medycznych, jest adekwatny do zakresu udzielanych przez podmiot 
świadczeń opieki zdrowotnej lub w przypadku poszerzania oferty 
medycznej, odpowiada na zidentyfikowane deficyty podaży 
świadczeń); 

6. W przypadku projektu przewidującego zakup wyrobów 
medycznych – czy wnioskodawca dysponuje lub zobowiązuje się do 
dysponowania najpóźniej w dniu zakończenia okresu 
kwalifikowalności wydatków określonego w umowie o 
dofinansowanie projektu, kadrą medyczną odpowiednio 
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wykwalifikowaną do obsługi wyrobów medycznych objętych 
projektem;  

7. W przypadku projektu przewidującego zakup wyrobów 
medycznych – czy wnioskodawca dysponuje lub zobowiązuje się do 
dysponowania najpóźniej w dniu zakończenia okresu 
kwalifikowalności wydatków określonego w umowie o 
dofinansowanie projektu, infrastrukturą techniczną niezbędną do 
instalacji i użytkowania wyrobów medycznych objętych projektem; 

8.Czy w ramach projektu nie zwiększa się liczby łóżek szpitalnych, 
chyba że:  
- taka potrzeba wynika z właściwych map potrzeb zdrowotnych lub 
danych źródłowych do ww. map dostępnych na internetowej 
platformie danych Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych 
udostępnionej przez Ministerstwo Zdrowia (Platforma dostępna 
pod adresem: http://www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl) 
lub ze sprawozdawczości Narodowego Funduszu Zdrowia za 
ostatni rok sprawozdawczy, o ile dane wymagane do oceny 
projektu nie zostały uwzględnione w obowiązującej mapie  
lub: 
- projekt zakłada konsolidację dwóch lub więcej oddziałów 
szpitalnych/szpitali, przy czym liczba łóżek szpitalnych w 
skonsolidowanej jednostce nie może być większa niż  suma łóżek w 
konsolidowanych oddziałach szpitalnych/ szpitalach (chyba, że 
spełniony jest warunek, o którym mowa w tirecie pierwszym);  

9. W przypadku projektu z zakresu onkologii związanego z 
rozwojem usług medycznych lecznictwa onkologicznego w zakresie 
zabiegów chirurgicznych, w szczególności dotyczącego sali 
operacyjnych – czy projekt jest realizowany przez podmiot 
leczniczy, który przekroczył wartość progową (próg odcięcia) 60 
zrealizowanych radykalnych i oszczędzających zabiegów 
chirurgicznych rocznie dla nowotworów danej grupy narządowej. 
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Radykalne zabiegi chirurgiczne rozumiane są zgodnie z listą 
procedur wg klasyfikacji ICD9 zaklasyfikowanych jako zabiegi 
radykalne w wybranych grupach nowotworów zamieszczoną na 
platformie; 

Koncepcja 
realizacji projektu 

Ocena w ramach kryterium obejmuje badanie: 

1. merytoryczna kwalifikowalność wydatków: 

 czy deklarowane przez Wnioskodawcę wydatki są 
racjonalne, niezbędne, zasadne i oszczędne z punktu 
widzenia realizacji celu projektu, 

 czy wysokość wydatków jest adekwatna do planowanego 
celu projektu 

2. merytoryczna poprawność przyjętych wskaźników: 

 czy przedstawione wartości wskaźników są realne, możliwe 
do osiągnięcia i adekwatne do ponoszonych nakładów 

3. realność założeń harmonogramu rzeczowo-finansowego  

Komisja Oceny Projektów może zaproponować obniżenie wysokości 
planowanych wydatków kwalifikowanych projektu. Brak zgody 
Wnioskodawcy na obniżenie kosztów skutkuje negatywną oceną 
projektu.  

W konsekwencji obniżenia wydatków mogą ulec korekcie wskaźniki 
oraz założenia harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu.  

KOP tak / nie 

dopuszczalne 
wezwanie 

Wnioskodawcy do 
przedstawienia 

wyjaśnień w celu 
potwierdzenia 

spełnienia 
kryterium 

niespełnienie 
kryterium skutkuje 
negatywną oceną 

projektu 

- indywidualn
e 

Trwałość projektu Kryterium dotyczy wyłącznie projektów, w przypadku których 
zastosowanie ma zasada trwałości zgodnie z art. 71 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne 
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 

KOP tak / nie 

dopuszczalne 
wezwanie 

Wnioskodawcy do 
przedstawienia 

wyjaśnień w celu 
potwierdzenia 

- indywidualn
e 
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Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. 

Ocena w ramach kryterium obejmuje badanie:  

1. potencjału i trwałości organizacyjnej podmiotu 
realizującego projekt, tj. posiadanie odpowiednich 
zasobów i struktur niezbędnych do zapewnienia 
właściwego zarządzania na etapie realizacji inwestycji,  

2. potencjału i trwałości organizacyjnej podmiotu 
zarządzającego projektem po jego zakończeniu (jeśli 
dotyczy), tj. posiadanie odpowiednich zasobów i struktur 
niezbędnych do zapewnienia właściwego zarządzania 
infrastrukturą na etapie jej eksploatacji (działalności 
operacyjnej), 

3. wykonalności technicznej i trwałości efektów projektu, tj. 
weryfikowane będzie, czy planowane do zastosowania 
rozwiązania techniczne / technologiczne:  

 są adekwatne ze względu na zakres projektu, 

 zapewniają wykonalność techniczną projektu,  

 gwarantują utrzymanie trwałości efektów projektu. 

spełnienia 
kryterium 

niespełnienie 
kryterium skutkuje 
negatywną oceną 

projektu 

Wpływ na zasadę 
równości szans 
kobiet i mężczyzn 

Ocenie w ramach kryterium podlega wpływ projektu na zasadę 
równości szans kobiet i mężczyzn.  

Kryterium zostanie uznane za spełnione w przypadku stwierdzenia 
pozytywnego lub neutralnego wpływu projektu na zasadę równości 
szans kobiet i mężczyzn. 

Ocena w ramach kryterium zostanie oparta o uzasadnienie 
przedstawione przez Wnioskodawcę we wniosku, w którym 
powinno zostać wskazane w jaki sposób projekt spełnia zasadę 

KOP  tak / nie 

dopuszczalne 
wezwanie 

Wnioskodawcy do 
przedstawienia 

wyjaśnień w celu 
potwierdzenia 

spełnienia 
kryterium 

- indywidualn
e 
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równości szans kobiet i mężczyzn lub jest w stosunku do niej 
neutralny.  

W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na badaną 
politykę horyzontalną, należy zażądać od Wnioskodawcy 
wyjaśnień. Brak odpowiednich wyjaśnień lub podtrzymanie w ich 
efekcie oceny wskazującej na negatywny wpływ projektu na tę 
politykę horyzontalną skutkuje negatywną oceną projektu. 

niespełnienie 
kryterium skutkuje 
negatywną oceną 

projektu 

Wpływ na zasadę 
równości szans i 
niedyskryminacji, 
w tym dostępności 
dla osób z 
niepełnosprawnoś
ciami 

Ocenie w ramach kryterium podlega zgodność projektu z zasadą 
równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami. 

Kryterium zostanie uznane za spełnione:  

 gdy projekt realizuje zasadę równości szans i 
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami  

lub  

 udowodniono, dlaczego zasada dostępności produktów 
projektu nie znajduje zastosowania (neutralność 
produktów projektu dla osób z niepełnosprawnościami 
różnego rodzaju). 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy Wnioskodawca 
przedstawił opis działań, planowanych do podjęcia w ramach 
realizacji projektu, które mają na celu zapewnienie dostępności 
produktów projektu dla osób z niepełnosprawnościami różnego 
rodzaju, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb wynikających z 
poszczególnych rodzajów niepełnosprawności, adekwatnych ze 
względu na charakter projektu.  

Kryterium nie zostanie uznane za spełnione w przypadku, gdy 
Wnioskodawca wykaże neutralność produktów projektu jedynie w 

KOP tak / nie  

dopuszczalne 
wezwanie 

Wnioskodawcy do 
przedstawienia 

wyjaśnień w celu 
potwierdzenia 

spełnienia 
kryterium 

niespełnienie 
kryterium skutkuje 
negatywną oceną 

projektu  

- indywidualn
e 
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odniesieniu do niektórych rodzajów niepełnosprawności, 
adekwatnych ze względu na charakter projektu. 

W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na badaną 
politykę horyzontalną, należy zażądać od Wnioskodawcy 
wyjaśnień. Brak odpowiednich wyjaśnień lub podtrzymanie w ich 
efekcie oceny wskazującej na negatywny wpływ projektu na tę 
politykę horyzontalną skutkuje negatywną oceną projektu. 

Wpływ na 
zrównoważony 
rozwój oraz 
ochronę i poprawę 
jakości środowiska 
naturalnego 

Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów, obejmujących 
badanie wpływu projektu na zrównoważony rozwój oraz ochronę 
i poprawę jakości środowiska naturalnego 

 neutralny wpływ – 0 pkt 

 pozytywny wpływ – 1 pkt 

Przyznanie 0 pkt nie eliminuje projektu z oceny. 

W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na badaną 
politykę horyzontalną, należy zażądać od Wnioskodawcy 
wyjaśnień. Brak odpowiednich wyjaśnień lub podtrzymanie w ich 
efekcie oceny wskazującej na negatywny wpływ projektu na tę 
politykę horyzontalną skutkuje negatywną oceną projektu. 

KOP  0-1 pkt 2 indywidualn
e 

Stan 
przygotowania 
projektu do 
realizacji 

Kryteria dla projektów wymagających pozwolenia na budowę lub 
zgłoszenia budowy 

 3 pkt – projekt posiada wszystkie wymagane prawem polskim 
ostateczne decyzje administracyjne (pozwolenie na budowę 
lub dokumenty równoważne) pozwalające na realizację 
całości inwestycji oraz posiada kompletny projekt budowlany 

 2 pkt – projekt nie posiada wszystkich wymaganych prawem 
polskim decyzji administracyjnych (pozwolenie na budowę lub 
dokumenty równoważne) umożliwiających realizację całego 
projektu jednakże  posiada kompletny projekt budowlany  

KOP 1-3 pkt 2 indywidualn
e 
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umożliwiający realizację całego projektu oraz posiada prawo 
do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu  

 1 pkt – projekt nie posiada wszystkich wymaganych prawem 
polskim decyzji administracyjnych (pozwolenie na budowę lub 
dokumenty równoważne) umożliwiających realizację całego 
projektu oraz nie posiada prawa do dysponowania 
nieruchomością na cele realizacji projektu, jednakże posiada 
kompletny projekt budowlany.  

Punkty nie podlegają sumowaniu. 

Kryteria dla projektów typu "zaprojektuj i wybuduj" 

 3 pkt  – Wnioskodawca przedstawił szczegółowy opis działań 
w projekcie oraz program funkcjonalno-użytkowy, a projekt 
posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele 
realizacji projektu oraz decyzje środowiskowe 

 2 pkt – Wnioskodawca przedstawił szczegółowy opis działań 
w projekcie oraz program funkcjonalno-użytkowy, a projekt 
posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele 
realizacji projektu  

 1 pkt  – Wnioskodawca przedstawił szczegółowy opis działań 
w projekcie oraz program funkcjonalno-użytkowy, jednakże 
nie posiada prawa do dysponowania nieruchomością na cele 
realizacji projektu.  

Punkty nie podlegają sumowaniu. 

KOP 1-3 pkt indywidualn
e 

Kryteria dla projektów niewymagających pozwolenia na budowę 

 3 pkt – Wnioskodawca przedstawił szczegółowy opis działań w 
projekcie, dysponuje niezbędnymi decyzjami, pozwoleniami na 
realizację projektu (jeżeli są wymagane), posiada opracowaną 
dokumentację /specyfikację techniczną (specyfikację 
planowanych do zakupu środków trwałych wraz z 
parametrami) oraz posiada prawo do dysponowania 

KOP 1-3 pkt indywidualn
e 
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nieruchomością na cele realizacji projektu umożliwiające 
realizację projektu (jeżeli wymagany) 

 2 pkt – Wnioskodawca przedstawił szczegółowy opis działań w 
projekcie oraz posiada opracowaną dokumentację / 
specyfikację techniczną (specyfikację planowanych do zakupu 
środków trwałych wraz z parametrami) oraz posiada prawo do 
dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu 
(jeżeli wymagany), jednakże nie dysponuje niezbędnymi 
decyzjami, pozwoleniami umożliwiającymi realizację projektu 
(jeżeli są wymagane)  

 1 pkt – Wnioskodawca przedstawił szczegółowy opis działań w 
projekcie oraz posiada opracowaną dokumentację / 
specyfikacje techniczną (specyfikację planowanych do zakupu 
środków trwałych wraz z parametrami), jednakże nie 
dysponuje niezbędnymi decyzjami, pozwoleniami 
umożliwiającymi realizację projektu (jeżeli są wymagane) oraz 
nie posiada prawa do dysponowania nieruchomością na cele 
realizacji projektu (jeżeli wymagany) 

Punkty nie podlegają sumowaniu. 

Podstawowa 
Opieka Zdrowotna 
i Ambulatoryjna 
Opieka 
Specjalistyczna 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

1 pkt – Projekt spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków: 

1. Projekt zakłada działania ukierunkowane na przeniesienie 
świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych z poziomu lecznictwa szpitalnego na rzecz POZ i AOS, 
w tym poprzez  wprowadzenie lub rozwój opieki koordynowanej, 
rozumianej zgodnie z definicją opieki koordynowanej zawartej w 
Podrozdziale 6.3.2.3 Krajowych ram strategicznych. Policy paper 
dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020 (str. 191). 

2. Projekt szpitalny zakłada wykorzystywanie zakupionych w 
projekcie wyrobów medycznych do udzielania świadczeń opieki 

KOP 0-1 pkt 1 indywidualn
e 
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zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie 
Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej; 

3. Projekt przyczynia się do zwiększenia jakości lub dostępności do 
diagnozy i terapii pacjentów w warunkach ambulatoryjnych; 

0 pkt - Projekt nie spełnia żadnego z wyżej wskazanych warunków;  

Przyznanie 0 punktów nie eliminuje projektu z oceny. 

Procesy 
konsolidacyjne 
oraz współpraca 
pomiędzy 
podmiotami 
leczniczymi 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

1 pkt – Projekt będzie realizowany przez podmiot, który 
zrealizował, realizuje lub planuje w ramach projektu realizację 
działań konsolidacyjnych lub podjęcie innych form współpracy z 
podmiotami udzielającymi świadczeń opieki zdrowotnej, w tym w 
ramach modelu opieki koordynowanej;  

0 pkt - Projekt nie będzie realizowany przez wskazany wyżej 
podmiot.  

Przyznanie 0 punktów nie eliminuje projektu z oceny. 

KOP 0-1 pkt 1 indywidualn
e 

Reorganizacja i 
restrukturyzacja 
podmiotów 
leczniczych 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

1 pkt - Projekt realizowany jest przez podmiot posiadający 
zatwierdzony przez podmiot tworzący program restrukturyzacji, 
zawierający działania prowadzące do poprawy jego efektywności 
lub planujący w ramach projektu działania w zakresie reorganizacji 
i restrukturyzacji wewnątrz podmiotów leczniczych, w celu 
maksymalizacji wykorzystania infrastruktury  w  tym sąsiadującej, 
oraz stopnia jej dostosowania do istniejących deficytów; 

0 pkt - Projekt nie będzie realizowany przez wskazany wyżej 
podmiot.  

Przyznanie 0 punktów nie eliminuje projektu z oceny. 

KOP 0-1 pkt 1 indywidualn
e 

Jakość oddziałów 
szpitalnych 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: KOP 0-3 pkt 2 indywidualn
e 
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3 pkt – Projekt spełnia co najmniej dwa z poniższych warunków: 

1. Projekt zakłada działania przyczyniające się do spadku ryzyka 
wystąpienia zakażeń szpitalnych na oddziałach lub innych 
jednostkach organizacyjnych szpitala objętych zakresem projektu 

2. Projekt zakłada doposażenie lub modernizację infrastruktury 
Oddziału/ów Anestezjologii i Intensywnej Terapii w celu 
zwiększenia jakości i bezpieczeństwa realizowanych świadczeń;  

3. Projekt zakłada doposażenie lub modernizację infrastruktury 
Bloku Operacyjnego w celu zwiększenia jakości i bezpieczeństwa 
realizowanych świadczeń; 

4. W ramach projektu realizowane są działania dotyczące 
oddziałów szpitalnych o charakterze zabiegowym, w których udział 
świadczeń zabiegowych we wszystkich świadczeniach udzielanych 
na tym oddziale w roku kalendarzowym poprzedzającym rok 
złożenia wniosku o dofinansowanie wynosił powyżej 75 %;  

5. W ramach projektu realizowane są działania dotyczące 
oddziałów szpitalnych o charakterze zachowawczym, w których 
udział przyjęć w trybie nagłym we wszystkich przyjęciach w roku 
kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o 
dofinansowanie wynosił powyżej 30 %.  

6. W ramach projektu realizowane są działania na rzecz oddziału, 
który realizował w roku kalendarzowym poprzedzającym rok 
złożenia wniosku o dofinansowanie co najmniej 60 kompleksowych 
zabiegów (tj. typów zabiegów zdefiniowanych zgodnie z grupami 
wyróżnionymi w ramach Jednorodnych Grup Pacjentów)  lub który 
przekroczy ww. roczną wartość progową (próg odcięcia) w wyniku 
realizacji projektu (najpóźniej w pierwszym pełnym roku 
kalendarzowym następującym po roku, w którym zakończyła się   
realizacji projektu); 
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7. W przypadku projektu wspierającego podmiot leczniczy 
udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób układu 
oddechowego - projekt ten przewiduje przesunięcie świadczeń z 
oddziału gruźlicy lub chorób płuc do oddziałów chorób 
wewnętrznych (z wyłączeniem ośrodków specjalizujących się w 
diagnostyce pulmonologicznej, w szczególności w diagnostyce 
inwazyjnej i leczeniu specjalistycznych schorzeń 
pulmonologicznych); 

8. Projekt w zakresie opieki nad matką i dzieckiem realizowany jest 
w oddziałach neonatologicznych zlokalizowanych w podmiotach 
wysokospecjalistycznych;  

9. Projekt zakłada zwiększenie liczby stanowisk intensywnej terapii; 

2 pkt – Projekt spełnia co najmniej jeden z wyżej wskazanych 
warunków: 

0 pkt - Projekt nie spełnia żadnego z wyżej wskazanych warunków. 

Punkty nie podlegają sumowaniu. 

Przyznanie 0 punktów nie eliminuje projektu z oceny. 

Przeciwdziałanie 
dezaktywizacji 
zawodowej i 
negatywnym 
trendom 
demograficznym  

W ramach kryterium premiowane będą projekty koncentrujące się 
na interwencji w zakresie  chorób, które są główną przyczyną 
dezaktywizacji zawodowej, przeciwdziałania negatywnym trendom 
demograficznym w dziedzinach medycyny ukierunkowanych na 
opiekę nad matką i dzieckiem oraz wsparcia lecznictwa 
ukierunkowanego na osoby starsze.  

W ramach niniejszego kryterium za dominujący element projektu 
uznaje się ten zakres, z którym związana jest największa część 
kosztów kwalifikowalnych projektu. Każdy projekt podlega ocenie 
wyłącznie w ramach punktacji właściwej ze względu na dominujący 
element projektu. 

KOP 0-2 pkt 1 indywidualn
e 
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W związku z powyższym punkty będą przyznawane w następujący 
sposób: 

Kryteria dla projektów, w których dominującym elementem jest 
zakres onkologii: 

2 pkt – Projekt spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków: 

1. Projekt jest realizowany przez podmiot, który zapewnia lub 
będzie zapewniać najpóźniej w kolejnym okresie kontraktowania 
świadczeń opieki zdrowotnej po zakończeniu realizacji projektu, 
kompleksową opiekę onkologiczną, rozumianą jako: 

- udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych, oprócz zakresów onkologicznych, tj. chirurgia 
onkologiczna, onkologia kliniczna, w minimum 2 innych zakresach 
w ramach lecznictwa szpitalnego i AOS o tym samym profilu  

oraz:  
- udokumentowaną koordynację, w tym dostęp do świadczeń 
chemioterapii i radioterapii onkologicznej i medycyny nuklearnej - 
w przypadku nowotworów leczonych z  wykorzystaniem medycyny 
nuklearnej; 

2. Projekt przewiduje działania przyczyniające się do zwiększenia 
wykrywalności tych nowotworów, dla których struktura stadiów 
jest najmniej korzystna w danym regionie;  

3. Projekt zakłada działania w zakresie chemioterapii 
przyczyniające się do zwiększenia udziału świadczeń z tego zakresu 
w trybie jednodniowym lub ambulatoryjnym; 

4. Projekt zakłada działania przyczyniające się do wcześniejszego 
wykrywania nowotworów złośliwych.  

5. Projekt przewiduje, ż w wyniku jego realizacji nastąpi wzrost 
liczby radykalnych i oszczędzających zabiegów chirurgicznych 
wykonywanych przez dany podmiot leczniczy. Radykalne zabiegi 
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chirurgiczne rozumiane są zgodnie z dokumentem pn. Lista 
procedur (wg klasyfikacji ICD9 zaklasyfikowanych jako zabiegi 
radykalne w wybranych grupach nowotworów w  prognozie z 
zakresu onkologii (Lista stanowi załącznik nr 1 do publikacji pn. 
Świadczenia onkologiczne i kardiologiczne w Polsce – podejście 
ilościowe do oceny jakości leczenia i szacowania potrzeb pod 
redakcją naukową Barbary Więckowskiej, Warszawa 2015, 
Ministerstwo Zdrowia, od str. 169); 

0 pkt – Projekt nie spełnia żadnego z podanych wyżej warunków; 

Przyznanie 0 punktów nie eliminuje projektu z oceny. 

Kryteria dla projektów, w których dominującym elementem jest 
zakres kardiologii: 

2 pkt – Projekt spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków: 

1.Projekt w zakresie kardiologii zakłada wsparcie w zakresie 
zwiększania dostępu do rehabilitacji kardiologicznej; 

2. Projekt jest realizowany przez podmiot, który zapewnia lub 
będzie zapewniać najpóźniej w kolejnym okresie kontraktowania 
świadczeń opieki zdrowotnej po zakończeniu realizacji projektu, 
kompleksową opiekę kardiologiczną rozumianą jako udzielanie 
świadczeń finansowanych ze środków publicznych w ramach: 

a) posiadanego oddziału rehabilitacji kardiologicznej/ oddziału 
dziennego rehabilitacji kardiologicznej; 

lub: 
b) posiadanej pracowni elektrofizjologii wykonującej leczenie 
zaburzeń rytmu;  

lub: 

c) posiadanego oddziału kardiochirurgii, gdzie wykonywane są 
wysokospecjalistyczne świadczenia opieki zdrowotnej w co 
najmniej 2 zakresach spośród zakresów wymienionych w  lp. 7 – 13 

KOP 0-2 pkt indywidualn
e 
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załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 
2015 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń 
wysoko-specjalistycznych oraz warunków ich realizacji  (Dz. U. z 
2015 r., poz. 1958). 

0 pkt – Projekt nie spełnia żadnego z podanych wyżej warunków; 

Przyznanie 0 punktów nie eliminuje projektu z oceny. 

Kryteria dla projektów, w których dominującym elementem nie 
jest zakres onkologii ani zakres kardiologii: 

2 pkt – Wsparcie w ramach projektu dotyczy: 

a) świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych w zakresie chorób zaburzeń psychicznych i 
zaburzeniom zachowania, chorób układu kostno – stawowego i 
mięśniowego, chorób układu oddechowego; 

lub: 

b) dziedzin medycyny ukierunkowanych na opiekę nad matką i 
dzieckiem: położnictwo i ginekologia, neonatologia, pediatria, 
chirurgia dziecięca, neurologia dziecięca, psychiatria dziecięca; 

lub: 

c) geriatrii;  

Przy odpowiednim uwzględnieniu faktu, iż zakres tematyczny 
projektu musi być zgodny z mapami potrzeb zdrowotnych lub 
korzystać z odstępstwa od obowiązku stosowania map.  

0 pkt – Projekt nie spełnia podanego wyżej warunku; 

Otrzymanie 0 punktów nie eliminuje projektu z oceny. 

KOP 0-2 pkt indywidualn
e 

Poprawa jakości i 
dostępu do 
świadczeń opieki 
zdrowotnej 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

1 pkt – Projekt spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków: 

KOP 0-1 pkt 1 indywidualn
e 
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1. W wyniku realizacji projektu zakłada się skrócenie czasu 
oczekiwania na świadczenia zdrowotne; 

2. W wyniku realizacji projektu zakłada się zmniejszenie liczby 
oczekujących na świadczenie zdrowotne dłużej niż średni czas 
oczekiwania na dane świadczenie w roku kalendarzowym 
poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie;  

3. W wyniku realizacji projektu zakłada się poprawę wskaźnika 
"przelotowości", tj. liczby osób leczonych w ciągu roku na 1 łóżko 
szpitalne;  

0 pkt - Projekt  nie spełnia żadnego z wymienionych wyżej 
warunków;  

0 punktów nie eliminuje projektu z oceny. 

Komplementarnoś
ć projektu 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

1 pkt - Projekt wykazuje komplementarność co najmniej z jednym 
innym projektem finansowanym ze środków UE (również 
realizowanym we wcześniejszych okresach programowania), ze 
środków krajowych lub innych źródeł zgodnie z zasadami 
określonymi w regulaminie konkursu. 

0 pkt. – Projekt nie spełnia wyżej wymienionego warunku. 

Przyznanie 0 punktów nie eliminuje projektu z oceny. 

KOP 0-1 pkt 1 indywidualn
e 

Jakość podmiotów 
leczniczych 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

2 pkt – Realizator projektu spełnia co najmniej jeden z poniższych 
warunków: 

1. Posiada akredytację wydaną na podstawie Ustawy z dnia 6 
listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia; 

2. Jest w okresie przygotowawczym do przeprowadzenia wizyty 
akredytacyjnej w ramach działań zmierzających do uzyskania 
akredytacji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 

KOP 0-2 pkt 1 indywidualn
e 
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2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia w (okres przygotowawczy 
rozpoczyna się od daty podpisania przez dany podmiot umowy w 
zakresie przeprowadzenia przeglądu akredytacyjnego); 

3. Posiada certyfikat normy EN 15224 - Usługi Zdrowia - System 
Zarządzania Jakością;  

4. Dysponuje personelem, który: 

a) na dzień składania wniosku o dofinansowanie uczestniczy w 
kształceniu przeddyplomowym lub podyplomowym kadr 
medycznych 

lub: 

b) ukończył pozytywnie w/w kształcenie w roku kalendarzowym, w 
którym złożono wniosek o dofinansowanie 

lub: 

c) ukończył pozytywnie w/w kształcenie w ciągu 2 lat 
kalendarzowych wstecz liczonych od roku, w którym złożono 
wniosek o dofinansowanie.  

0 pkt – Realizator projektu nie spełnia żadnego ze wskazanych 
wyżej warunków. 

Przyznanie 0 punktów nie eliminuje projektu z oceny. 

Innowacyjność 
projektu 

W ramach kryterium ocenie podlega, czy realizowany projekt 
można uznać za innowacyjny.  

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

1 pkt – Projekt zakłada działania, rozwiązania lub produkty 
innowacyjne, zgodnie z definicją Innowacji. Innowacja - Wdrożenie 
nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi) lub 
procesu, nowej metody organizacyjnej lub nowej metody 
marketingowej w podmiocie leczniczym, organizacji miejsca pracy 
lub stosunkach z otoczeniem. Produkty, procesy oraz metody 
organizacyjne i marketingowe nie muszą być nowością dla sektora 

KOP 0-1 pkt 1 indywidualn
e 
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ochrony zdrowia, ale muszą być nowością przynajmniej dla samego 
podmiotu leczniczego. Produkty, procesy i metody nie muszą być 
opracowane przez sam podmiot leczniczy, mogą być opracowane 
przez inny podmiot (np. instytut naukowo-badawczy, ośrodek 
badawczo-rozwojowy, szkołę wyższą, itp.).  

0 pkt. – Projekt nie spełnia wskazanego wyżej warunku.  

Przyznanie 0 punktów nie eliminuje projektu z oceny. 

Wpływ projektu na 
rozwój 
gospodarczo-
społeczny 

Kryterium strategiczne, w ramach którego oceniany będzie wpływ 
efektów realizacji projektu na rozwój gospodarczy i społeczny 
regionu, przy uwzględnieniu zrównoważonego rozwoju w 
wymiarze metropolitalnym. Ocenie w ramach kryterium podlegać 
będzie  bilans zysków i strat społecznych i gospodarczych, z 
uwzględnieniem specyfiki obszaru wsparcia. 

Ocena w ramach kryterium obejmuje w szczególności takie 
czynniki jak:  

1. wpływ na realizację celów strategii ZIT 

2.  wpływ na poprawę warunków dla rozwoju gospodarczego 
Krakowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego, 

3.  wpływ na wzmacnianie spójności wewnętrznej Krakowskiego 
Obszaru Funkcjonalnego, w tym zwiększenie dostępności do 
usług publicznych. 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

 3 pkt – stwierdzenie wysokiego wpływu na rozwój 
gospodarczo-społeczny Krakowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego, 

 2 pkt – stwierdzenie umiarkowanego wpływu na rozwój 
gospodarczo-społeczny Krakowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego, 

KOP  1-3 pkt 2 porównawc
ze  
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 1 pkt – stwierdzenie niskiego wpływu na rozwój gospodarczo-
społeczny Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego 

Punkty nie podlegają sumowaniu. 
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13 Oś Priorytetowa Pomoc techniczna 

Działanie 13.1 Wsparcie realizacji RPO WM  

nr i nazwa osi priorytetowej 13 Pomoc techniczna 

nr i nazwa działania 13.1 Wsparcie realizacji RPO WM 

nr i nazwa poddziałania /typu 
projektu 

- 

typ projektu A. zatrudnienie pracowników wypełniających obowiązki związane z zarządzaniem, wdrażaniem 
i certyfikacją i zapewnienie im dostępu do różnych form kształcenia (m.in. poprzez udział w 
szkoleniach, delegacjach krajowych i zagranicznych, kursach językowych i innych formach 
podnoszenia kwalifikacji) 

B. zapewnienie odpowiednich warunków pracy (m.in. najem pomieszczeń biurowych, 
technicznych i magazynowych, zakup wyposażenia biurowego i komputerowego, 
finansowanie kosztów eksploatacyjnych) 

C. budowa i utrzymanie lokalnego systemu informatycznego oraz innych systemów 
informatycznych, w tym m.in. zapewnienia elektronicznego obiegu dokumentów (e-
Cohesion) 

D. bieżąca obsługa zarządzania i wdrażania – m.in. organizacja prac Komitetu Monitorującego, 
KOP, itp. 

E. finansowanie analiz, ocen, ekspertyz, badań i opracowań, itp., w tym w szczególności badań 
ewaluacyjnych 

F. prowadzenie oceny, bieżącego monitoringu projektów jak i programu oraz weryfikacji 
płatności, kontroli projektów, a także rozpatrywanie skarg i odwołań w zakresie programu 

G. finansowanie Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych (ROT) na terenie woj. 
małopolskiego, z wyłączeniem realizacji ewaluacji i badań wykraczających zasięgiem poza 
region województwa 

H. finansowanie przedsięwzięć związanych z zakończeniem i rozliczeniem MRPO 2007-2013, PO 
KL 2007-2013 (dla komponentu regionalnego IP PO KL) 

I. finansowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem kolejnej perspektywy finansowej 
po 2020 roku, w tym także wsparcie działań wspomagających przygotowanie potencjalnych 
beneficjentów do przyszłych interwencji strukturalnych poprzez finansowanie dokumentacji 
i doradztwa 
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J. doradztwo w zakresie przygotowania beneficjentów jak i potencjalnych beneficjentów w 
ramach interwencji strukturalnych dedykowane w szczególności przedsiębiorcom, 
organizacjom pozarządowym oraz beneficjentom/potencjalnym beneficjentom projektów 
realizowanych w ramach celu tematycznego 4 „Wspieranie przejścia na gospodarkę 
niskoemisyjną we wszystkich sektorach” 

K. zapewnienie monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych 
specjalizacji, obliczoną dla EFRR i EFS2, obejmujące: 

 proces przedsiębiorczego odkrywania, angażujący regionalne instytucje zarządzającą i 
pośredniczące, oraz zainteresowane podmioty takie, jak uniwersytety, inne instytucje 
szkolnictwa wyższego, przedsiębiorców oraz partnerów społecznych oraz  

 stopę zwrotu na inwestycji w zakresie strategii inteligentnych specjalizacji, obliczoną dla 
EFRR i EFS3 

L. prowadzenie m.in. szkoleń, konsultacji, spotkań informacyjnych (w tym mobilnych punktów 
kontaktowych przy IW/IP), które docelowo zwiększają poziom wiedzy beneficjentów i 
potencjalnych beneficjentów o możliwości uzyskania wsparcia, zasad realizacji i rozliczania 
projektów 

M. bieżące  informowanie opinii publicznej o postępach wdrażania programu oraz możliwościach 
jego wykorzystywania przez potencjalnych beneficjentów 

N. upowszechnienie efektów wdrażania programu poprzez działania promocyjne 

O. zapewnienie wymiany doświadczeń oraz ułatwienie koordynacji działań informacyjno-
promocyjnych realizowanych przez instytucje wdrażające program 

tryb wyboru / ścieżka wyboru tryb pozakonkursowy 

 

  

                                                           
 

2 W zakresie wsparcia EFRR i EFS dla regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji 

3 Stopa zwrotu powinna być obliczana począwszy od 2016 r. z zastosowaniem jednolitej metodologii 
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ocena formalno-merytoryczna 

Zasadność 

realizacji 

projektu 

W ramach kryterium weryfikacji podlega czy projekt wpisuje 

się w cel główny 13 osi priorytetowej oraz przynajmniej 

jeden z celów szczegółowych  osi. 

pracownik 

MW 

tak/nie 

dopuszczalne 

wezwanie 

wnioskodawcy 

do 

przedstawienia 

wyjaśnień lub 

uzupełnień w 

celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

niespełnienie 

kryterium 

skutkuje 

negatywną 

oceną projektu  

- obligatoryjne, 

indywidualne 

  

Zgodność 

projektu z 

dokumentami 

programowymi  

 

W ramach kryterium weryfikacja polega na sprawdzeniu 

zgodności: 

1. zakresu projektu z zapisami opisu osi priorytetowej 13 

Pomoc techniczna, zamieszczonym w rozdziale pn.: 

„Osie priorytetowe” RPO WM w wersji aktualnej na dzień 

wysłania wezwania do złożenia wniosku o 

dofinansowanie, 

2. dobranych wskaźników z listą wskaźników dla 13. osi 

zamieszczonych w RPO WM, w wersji aktualnej na 

pracownik  

MW 

tak/nie 

dopuszczalne 

wezwanie 

wnioskodawcy 

do 

przedstawienia 

wyjaśnień lub 

uzupełnień w 

celu 

- obligatoryjne, 

indywidualne 
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dzień wysłania wezwania do złożenia wniosku o 

dofinansowanie, 

3. dobranych kategorii interwencji z listą kategorii 

interwencji dla 13 osi zamieszczonych w RPO WM w 

wersji aktualnej na dzień wysłania wezwania do złożenia 

wniosku o dofinansowanie. 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

niespełnienie 

kryterium 

skutkuje 

negatywną 

oceną projektu  

Zgodność 

projektu z 

prawem 

wspólnotowym 

i krajowym  

W ramach kryterium weryfikacji podlega zgodność z 

prawem krajowym i unijnym w zakresie: 

1. zapewnienia realizacji projektu zgodnie z zapisami 

ustawy PZP oraz wytycznymi ministra właściwego ds. 

rozwoju regionalnego tj. Wytycznymi w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020, w wersji aktualnej na dzień wysłania 

wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie.  

2. realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz 

zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 

 Spełnienie wskazanych zasad oceniane będzie zgodnie 

z zapisami wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju 

regionalnego tj. Wytycznych w zakresie zasady 

równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 

dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady 

równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy 

unijnych na lata 2014-2020, w wersji aktualnej na dzień 

pracownik  

MW 

tak/nie 

dopuszczalne 

wezwanie 

wnioskodawcy 

do 

przedstawienia 

wyjaśnień lub 

uzupełnień w 

celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

niespełnienie 

kryterium 

skutkuje 

negatywną 

oceną projektu  

- obligatoryjne, 

indywidualne 
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wysłania wezwania do złożenia wniosku o 

dofinansowanie. 

3. spełnienia zasady zrównoważonego rozwoju (art. 8 

Rozporządzenia ogólnego).  

Ocena w ramach kryterium odbywa się w oparciu o 

zapisy wniosku o dofinansowanie, w tym  oświadczenia 

przedstawione przez wnioskodawcę.   

Wykonalność 
projektu 

W ramach kryterium weryfikacji podlega czy: 

1. planowane do poniesienia wydatki wskazane we 

wniosku o dofinansowanie można uznać za wydatki 

kwalifikowalne w szczególności w świetle zapisów 

wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju 

regionalnego tj. Wytycznych w zakresie wykorzystania 

środków pomocy technicznej na lata 2014-2020, w 

wersji aktualnej na dzień wysłania wezwania do 

złożenia wniosku o dofinansowanie,  

2.  dokonano prawidłowego doboru wskaźników w 

stosunku do zadań/kategorii kosztów zaplanowanych do 

realizacji projektu,  

3. dokonano prawidłowego doboru kategorii interwencji w 

stosunku do zadań/kategorii kosztów zaplanowanych do 

realizacji projektu, 

pracownik  

MW 

tak/nie 

dopuszczalne 

wezwanie 

wnioskodawcy 

do 

przedstawienia 

wyjaśnień lub 

uzupełnień w 

celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

niespełnienie 

kryterium 

skutkuje 

negatywną 

oceną projektu  

- obligatoryjne, 

indywidualne 
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4. wnioskodawca posiada potencjał organizacyjny, 

techniczny i finansowy do realizacji zadań w ramach 

pomocy technicznej RPO WM, 

5. zaplanowane wydatki kwalifikowalne są niezbędne do 

realizacji projektu, a ich wysokość jest uzasadniona w 

kontekście realizacji projektu, 

6. w przypadku rozpoczęcia projektu przed złożeniem 

wniosku o dofinansowanie zapewniono przestrzeganie 

przepisów prawa podczas jego realizacji (art. 125 ust. 3 

lit e Rozporządzenia ogólnego), 

7. projekt nie został zakończony (art. 65 Rozporządzenia 
ogólnego), 

 

Ocena odbywa się w oparciu o oświadczenia 

przedstawione przez wnioskodawcę.  

pracownik  

MW 

tak/nie 

dopuszczalne 

wezwanie 

wnioskodawcy 

do 

przedstawienia 

wyjaśnień lub 

uzupełnień w 

celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

niespełnienie 

kryterium 

skutkuje 

negatywną 

oceną 

projektu. 

- obligatoryjne, 

indywidualne 
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Działanie 13.2 Przygotowanie inwestycji strategicznych 

nr i nazwa osi priorytetowej 13 OŚ PRIORYTETOWA POMOC TECHNICZNA   

nr i nazwa działania Działanie 13.2 Przygotowanie inwestycji strategicznych 

typ projektu A. Wspieranie przygotowania dokumentacji projektowej dla kluczowych inwestycji docelowych 

 

nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

Ocena formalno-merytoryczna 

Kwalifikowalność 

wnioskodawcy i 

partnerów  

(jeśli dotyczy) 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy Wnioskodawca i partnerzy 

(jeśli dotyczy) znajdują się w katalogu typów Beneficjentów w SzOOP 

w wersji aktualnej na dzień zatwierdzenia kryterium przez Komitet 

Monitorujący RPO WM na lata 2014-2020. 

Ponadto weryfikowane będzie, czy Wnioskodawca i partnerzy (jeśli 

dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o 

dofinansowanie, tj. czy nie  zachodzą przesłanki określone w:  

a) art. 207 ust. 4 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 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 2018 r. poz. 703 z późn. zm.). 

Ocena w ramach kryterium odbywa się w oparciu o oświadczenia 

przedstawione przez Wnioskodawcę. 

pracownik 

IOK – członek 

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 
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nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

Rzetelność 

wnioskodawcy 

W okresie trzech lat poprzedzających datę złożenia wniosku o 

dofinansowanie projektu instytucja udzielająca wsparcia nie 

rozwiązała z własnej inicjatywy, z Wnioskodawcą i/lub partnerem 

(jeśli dotyczy) umowy o dofinansowanie projektu realizowanego ze 

środków unijnych z przyczyn leżących po jego stronie. 

Weryfikacja w ramach kryterium odbywa się w oparciu o 

oświadczenie złożone przez Wnioskodawcę i partnerów (jeśli 

dotyczy).  

Każdy podmiot zobowiązany jest do złożenia osobnego 

oświadczenia. 

pracownik 

IOK – członek 

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 

projektu 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy: 

1. projekt jest zgodny z celami danego działania, 

2. projekt wpisuje się w typy projektów wskazane dla danego 

działania, zgodnie z SzOOP w wersji aktualnej na dzień 

zatwierdzenia kryterium przez Komitet Monitorujący RPO WM 

na lata 2014-2020  i regulaminem konkursu, 

3. projekt jest ujęty w wykazie projektów zidentyfikowanych w 

ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącym załącznik do 

pracownik 

IOK – członek 

KOP 

tak / nie 

w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

- indywidualne 
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SzOOP w wersji aktualnej na dzień wystosowania wezwania do 

złożenia wniosku o dofinansowanie, 

4. występuje zgodność z zasadniczymi elementami 

zidentyfikowanego projektu, 

Ocena odbywa się w oparciu o kartę projektu. 

5. 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, 

6. projekt (lub jego część) nie otrzymał dofinansowania z innych 

środków, 

Ocena w pkt. od 5 do 6 odbywa się w oparciu o oświadczenie 

przedstawione przez Wnioskodawcę. 

7. Wnioskodawca przedstawił poprawne oświadczenia wymagane 

regulaminem przygotowania i oceny dla projektów 

pozakonkursowych, o których mowa we wniosku o 

wyjaśnień, jak 

również do 

uzupełnienia lub 

poprawy projektu  

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 
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dofinansowanie, w części zawierającej listę załączników oraz w 

części zawierającej oświadczenia, 

8. wybór partnera został dokonany 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 (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. 

zm.), a także Wnioskodawca dostarczył poprawną i spójną z 

zakresem rzeczowym projektu umowę partnerską lub inny 

dokument wskazany jako dopuszczalny w regulaminie  

przygotowania i oceny dla projektów pozakonkursowych lub 

Wnioskodawca przedstawił zobowiązanie do spełnienia tego 

warunku najpóźniej na dzień podpisania umowy o 

dofinansowanie (jeśli dotyczy). 

Ocena w pkt. od 6 do 8 odbywa się w oparciu o dokumentację 

załączoną do wniosku o dofinansowanie. 

Poprawność 

przyjętych 

wskaźników 

Ocenie w ramach kryterium podlega formalna poprawność 

przyjętych wskaźników: 

1. czy Wnioskodawca dokonał wyboru obligatoryjnych 

wskaźników dla danego działania, 

2. czy Wnioskodawca wybrał wszystkie wskaźniki adekwatne ze 

względu na zakres projektu. 

pracownik 

IOK – członek 

KOP 

tak / nie  

w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak 

również do 

- indywidualne 
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uzupełnienia lub 

poprawy projektu  

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu  

Pomoc publiczna Ocenie w ramach kryterium podlega, czy w docelowym 

przedsięwzięciu inwestycyjnym będzie występować pomoc 

publiczna. 

Weryfikacja w ramach kryterium odbywa się w oparciu o 

oświadczenie złożone przez Wnioskodawcę i partnerów (jeśli 

dotyczy) o braku wystąpienia przesłanek pomocy publicznej w 

docelowym przedsięwzięciu inwestycyjnym, wskazanych w art. 107 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.  

Kryterium uznaje się za spełnione pod warunkiem, że w 

docelowym przedsięwzięciu inwestycyjnym nie wystąpią przesłanki 

pomocy publicznej wskazane w art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej.  

W przypadku stwierdzenia występowania przesłanek pomocy 

publicznej w docelowym przedsięwzięciu inwestycyjnym, 

wskazanych w art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej, należy zażądać od Wnioskodawcy wyjaśnień. Brak 

odpowiednich wyjaśnień lub podtrzymanie w ich efekcie oceny 

wskazującej na występowanie przesłanek pomocy publicznej w 

docelowym przedsięwzięciu inwestycyjnym skutkuje negatywną 

oceną projektu. 

pracownik 

IOK – członek 

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 
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Kwalifikowalność 

wydatków 

Ocenie w ramach kryterium podlega kwalifikowalność wydatków: 

1. potencjalna kwalifikowalność wydatków planowanych do 

poniesienia na podstawie informacji zawartych we wniosku o 

dofinansowanie, 

2. poprawność przypisania poszczególnych wydatków projektu do 

katalogu kwalifikowalnych zgodnie z zasadami zawartymi w 

SzOOP w wersji aktualnej na dzień zatwierdzenia kryterium 

przez Komitet Monitorujący RPO WM na lata 2014-2020 oraz 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 w 

wersji aktualnej na dzień ogłoszenia konkursu (w tym limity na 

poszczególne kategorie wydatków),  

3. czy deklarowane przez Wnioskodawcę wydatki są racjonalne i 

uzasadnione z punktu widzenia zakresu i celu projektu, przy 

czym: 

a) za „racjonalne” uznaje się wydatki, których wysokość jest 

dostosowana do zakresu zaplanowanych czynności. Wydatki 

nie mogą być zawyżone, ani zaniżone.  

b) za „uzasadnione” uznaje się wydatki, które są niezbędne i 

bezpośrednio związane z realizacją projektu. Wnioskodawca 

jest zobowiązany wykazać w dokumentacji aplikacyjnej 

konieczność poniesienia każdego wydatku i jego związek z 

planowanym zakresem projektu. 

W przypadku stwierdzenia braku racjonalności lub braku 

uzasadnienia dla ponoszenia wydatków w zaproponowanej 

pracownik 

IOK – członek 

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 
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wysokości, należy wezwać Wnioskodawcę do przedstawienia 

wyjaśnień. W przypadku braku odpowiednich wyjaśnień lub 

podtrzymania w ich efekcie oceny wskazującej na brak 

zasadności ponoszenia wydatków w zaproponowanej 

wysokości, Komisja Oceny Projektów proponuje obniżenie 

wysokości planowanych wydatków kwalifikowanych projektu.  

Brak zgody Wnioskodawcy na obniżenie kosztów skutkuje 

negatywną oceną projektu.  

W konsekwencji obniżenia wydatków mogą ulec korekcie 

wskaźniki oraz założenia harmonogramu rzeczowo-

finansowego projektu.   

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 w wersji aktualnej na dzień ogłoszenia 

naboru, 

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

osób z niepełnosprawnościami zgodnie z 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 w wersji aktualnej na dzień ogłoszenia konkursu, 

pracownik 

IOK – członek 

KOP 

tak / nie 

 

w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak 

również do  

uzupełnienia lub 

poprawy projektu  

 

- indywidualne 
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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. 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu  
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Działanie 13.3 Przygotowanie Strategii dla ZIT 2021-2027 

 

nr i nazwa osi priorytetowej 13 OŚ PRIORYTETOWA POMOC TECHNICZNA   

nr i nazwa działania Działanie 13.3 Przygotowanie Strategii dla ZIT 2021-2027 

typ projektu A. Wsparcie na przygotowanie i opracowanie strategii terytorialnej (Planu Działań ZIT) 2021-2027 

 

nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

Ocena formalno-merytoryczna 

Kwalifikowalność 

wnioskodawcy i 

partnerów  

(jeśli dotyczy) 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy Wnioskodawca i partnerzy 

(jeśli dotyczy) znajdują się w katalogu typów Beneficjentów w SzOOP 

w wersji aktualnej na dzień zatwierdzenia kryterium przez Komitet 

Monitorujący RPO WM na lata 2014-2020. 

Ponadto weryfikowane będzie, czy Wnioskodawca i partnerzy (jeśli 

dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o 

dofinansowanie, tj. czy nie  zachodzą przesłanki określone w:  

d) art. 207 ust. 4 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 305),  

e) 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), 

f) 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 2020 r. poz. 358). 

Ocena w ramach kryterium odbywa się w oparciu o oświadczenia 

przedstawione przez Wnioskodawcę. 

pracownik 

IOK – 

członek 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 

- indywidual

ne 

Załącznik do Uchwały Nr 28/18   

Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020  

z dnia 22 maja 2018 r. 
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nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

Kwalifikowalność 

projektu 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy: 

1. projekt jest zgodny z celami danego działania, 

2. projekt wpisuje się w typy projektów wskazane dla danego 

działania, zgodnie z SzOOP w wersji aktualnej na dzień 

zatwierdzenia kryterium przez Komitet Monitorujący RPO WM 

na lata 2014-2020  i regulaminem przygotowania i oceny dla 

projektów pozakonkursowych, 

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, 

2. projekt (lub jego część) nie otrzymał dofinansowania z innych 

środków, 

Ocena w pkt. od 3 do 4 odbywa się w oparciu o oświadczenie 

przedstawione przez Wnioskodawcę. 

3. Wnioskodawca przedstawił poprawne oświadczenia wymagane 

regulaminem przygotowania i oceny dla projektów 

pozakonkursowych, o których mowa we wniosku o 

dofinansowanie, w części zawierającej listę załączników oraz w 

części zawierającej oświadczenia, 

pracownik 

IOK – 

członek 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 

- indywidual

ne 
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nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

4. wybór partnera został dokonany 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 (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 818, z późn. zm.), a także 

Wnioskodawca dostarczył poprawną i spójną z zakresem 

rzeczowym projektu umowę partnerską lub inny dokument 

wskazany jako dopuszczalny w regulaminie  przygotowania i 

oceny dla projektów pozakonkursowych lub Wnioskodawca 

przedstawił zobowiązanie do spełnienia tego warunku 

najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie (jeśli 

dotyczy). 

Ocena w pkt. od 5 do 6 odbywa się w oparciu o dokumentację 

załączoną do wniosku o dofinansowanie. 

Poprawność 

przyjętych 

wskaźników 

Ocenie w ramach kryterium podlega formalna poprawność przyjętych 

wskaźników: 

1. czy Wnioskodawca dokonał wyboru obligatoryjnych 

wskaźników dla danego działania, 

2. czy Wnioskodawca wybrał wszystkie wskaźniki adekwatne ze 

względu na zakres projektu. 

pracownik 

IOK – 

członek 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  

- indywidual

ne 
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nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

Pomoc publiczna Ocenie w ramach kryterium podlega czy będzie występować pomoc 

publiczna. 

Weryfikacja w ramach kryterium odbywa się w oparciu o 

oświadczenie złożone przez Wnioskodawcę i partnerów (jeśli 

dotyczy) o braku wystąpienia przesłanek pomocy publicznej, 

wskazanych w art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.  

 

pracownik 

IOK – 

członek 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 

- indywidual

ne 

Kwalifikowalność 

wydatków 

Ocenie w ramach kryterium podlega kwalifikowalność wydatków: 

1. potencjalna kwalifikowalność wydatków planowanych do 

poniesienia na podstawie informacji zawartych we wniosku o 

dofinansowanie, 

2. poprawność przypisania poszczególnych wydatków projektu do 

katalogu kwalifikowalnych zgodnie z zasadami zawartymi w 

SzOOP w wersji aktualnej na dzień zatwierdzenia kryterium 

przez Komitet Monitorujący RPO WM na lata 2014-2020 oraz 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 w 

wersji aktualnej na dzień wystosowania wezwania do złożenia 

pracownik 

IOK – 

członek KOP 

tak / nie  

w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak 

również do 

uzupełnienia lub 

poprawy projektu  

- indywidual

ne 
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nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

wniosku o dofinansowanie (w tym limity na poszczególne 

kategorie wydatków),  

3. czy deklarowane przez Wnioskodawcę wydatki są racjonalne i 

„uzasadnione z punktu widzenia zakresu i celu projektu, przy 

czym: 

1. za „racjonalne” uznaje się wydatki, których wysokość jest 

dostosowana do zakresu zaplanowanych czynności. Wydatki 

nie mogą być zawyżone, ani zaniżone.  

2. za „uzasadnione” uznaje się wydatki, które są niezbędne i 

bezpośrednio związane z realizacją projektu. Wnioskodawca 

jest zobowiązany wykazać w dokumentacji aplikacyjnej 

konieczność poniesienia każdego wydatku i jego związek z 

planowanym zakresem projektu. 

W przypadku stwierdzenia braku racjonalności lub braku 

uzasadnienia dla ponoszenia wydatków w zaproponowanej 

wysokości, należy wezwać Wnioskodawcę do przedstawienia 

wyjaśnień. W przypadku braku odpowiednich wyjaśnień lub 

podtrzymania w ich efekcie oceny wskazującej na brak 

zasadności ponoszenia wydatków w zaproponowanej 

wysokości, Komisja Oceny Projektów proponuje obniżenie 

wysokości planowanych wydatków kwalifikowanych projektu.  

Brak zgody Wnioskodawcy na obniżenie kosztów skutkuje 

negatywną oceną projektu.  

W konsekwencji obniżenia wydatków mogą ulec korekcie 

wskaźniki oraz założenia harmonogramu rzeczowo-finansowego 

projektu.   

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

Specyficzne 

warunki wstępne 

Ocenie w ramach kryterium podlega czy projekt jest zgodny z 

formalnymi warunkami specyficznymi dla danego działania / 

podziałania określonymi w SzOOP w wersji aktualnej na dzień 

zatwierdzenia kryterium przez Komitet Monitorujący RPO WM na lata 

2014-2020 

pracownik 

IOK –członek 

KOP 

tak / nie w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

dopuszczalne jest 

- indywidual

ne 
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nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

1. w pkt. 5 karty działania, w części dotyczącej danego 

działania lub poddziałania lub typu projektu (jeśli dotyczy) 

2. w pkt. 18 karty działania dotyczącym limitów i ograniczeń w 

realizacji projektu –z wyłączeniem limitów i ograniczeń 

dotyczących  zasad kwalifikowania wydatków oraz katalogu 

wydatków specyficznych (jeśli dotyczy), 

3. w pkt. 27 karty działania dotyczącym minimalnej i 

maksymalnej wartości projektu (jeśli dotyczy), 

4. w pkt. 28 karty działania dotyczącym minimalnej i 

maksymalnej wartości wydatków kwalifikowalnych projektu  

(jeśli dotyczy) 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak 

również do 

uzupełnienia lub 

poprawy projektu 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projekt 

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 w wersji aktualnej na 

dzień wystosowania wezwania do złożenia wniosku o 

dofinansowanie, 

2. zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 

dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie z 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 w wersji aktualnej na 

dzień wystosowania wezwania do złożenia wniosku o 

dofinansowanie, 

3. zasady zrównoważonego rozwoju. 

 

pracownik 

IOK – 

członek 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  

- indywidual

ne 
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nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

Kryterium zostanie uznane za spełnione w przypadku gdy w 

zakresie zasady równości szans kobiet i mężczyzn standard 

minimum jest spełniony, tzn. projekt uzyskał w ramach oceny 

standardu minimum wymaganą minimalną ilość punktów (1 pkt 

standardu minimum), 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. 



Działanie 13.4 Przygotowanie Strategii IIT na lata 2021-2027 dla obszaru MOF nieobjętego zasięgiem terytorialnym ZIT 

nr i nazwa osi priorytetowej 13 OŚ PRIORYTETOWA POMOC TECHNICZNA 

nr i nazwa działania Działanie 13.4 Przygotowanie Strategii IIT na lata 2021-2027 dla obszaru MOF nieobjętego 

zasięgiem terytorialnym ZIT 

typ projektu A. Wsparcie na przygotowanie i opracowanie strategii terytorialnej IIT na lata 2021-2027 dla obszaru MOF 

nieobjętego zasięgiem terytorialnym ZIT 

 

nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

Ocena formalno-merytoryczna 

Kwalifikowalność 

wnioskodawcy i 

partnerów  

(jeśli dotyczy) 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy Wnioskodawca i partnerzy 

(jeśli dotyczy) znajdują się w katalogu typów Beneficjentów w SzOOP 

w wersji aktualnej na dzień zatwierdzenia kryterium przez Komitet 

Monitorujący RPO WM na lata 2014-2020. 

Ponadto weryfikowane będzie, czy Wnioskodawca i partnerzy (jeśli 

dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o 

dofinansowanie, tj. czy nie zachodzą przesłanki określone w:  

a) art. 207 ust. 4 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 305),  

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 2020 r. poz. 358). 

pracownik 

IOK – członek 

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 

- indywidual

ne 

Załącznik do Uchwały Nr 28/18   

Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020  

z dnia 22 maja 2018 r. 
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nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

Ocena w ramach kryterium odbywa się w oparciu o oświadczenia 

przedstawione przez Wnioskodawcę. 

Kwalifikowalność 

projektu 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy: 

1. projekt jest zgodny z celami danego działania, 

2. projekt wpisuje się w typy projektów wskazane dla danego 

działania, zgodnie z SzOOP w wersji aktualnej na dzień 

zatwierdzenia kryterium przez Komitet Monitorujący RPO WM 

na lata 2014-2020 i regulaminem przygotowania i oceny dla 

projektów pozakonkursowych, 

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, 

pracownik 

IOK – członek 

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 

- indywidual

ne 



721 

 

nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

Ocena w pkt. od 3 do 4 odbywa się w oparciu o oświadczenie 

przedstawione przez Wnioskodawcę. 

5. Wnioskodawca przedstawił poprawne oświadczenia wymagane 

regulaminem przygotowania i oceny dla projektów 

pozakonkursowych, o których mowa we wniosku o 

dofinansowanie, w części zawierającej listę załączników oraz w 

części zawierającej oświadczenia, 

6. wybór partnera został dokonany 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 (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 818, z późn. zm.), a także 

Wnioskodawca dostarczył poprawną i spójną z zakresem 

rzeczowym projektu umowę partnerską lub inny dokument 

wskazany jako dopuszczalny w regulaminie przygotowania i 

oceny dla projektów pozakonkursowych lub Wnioskodawca 

przedstawił zobowiązanie do spełnienia tego warunku 

najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie (jeśli 

dotyczy). 

Ocena w pkt. od 5 do 6 odbywa się w oparciu o dokumentację 

załączoną do wniosku o dofinansowanie. 

Poprawność 

przyjętych 

wskaźników 

Ocenie w ramach kryterium podlega formalna poprawność 

przyjętych wskaźników: 

3. czy Wnioskodawca dokonał wyboru obligatoryjnych 

wskaźników dla danego działania, 

4. czy Wnioskodawca wybrał wszystkie wskaźniki adekwatne ze 

względu na zakres projektu. 

pracownik 

IOK – członek 

KOP 

tak / nie  

w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

dopuszczalne 

- indywidual

ne 
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nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak 

również do 

uzupełnienia lub 

poprawy projektu  

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu  

Pomoc publiczna Ocenie w ramach kryterium podlega czy będzie występować pomoc 

publiczna. 

Weryfikacja w ramach kryterium odbywa się w oparciu o 

oświadczenie złożone przez Wnioskodawcę i partnerów (jeśli 

dotyczy) o braku wystąpienia przesłanek pomocy publicznej, 

wskazanych w art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

pracownik 

IOK – członek 

KOP 

tak / nie 

w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak 

również do 

uzupełnienia lub 

poprawy projektu  

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

- indywidual

ne 
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nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

negatywną oceną 

projektu 

Kwalifikowalność 

wydatków 

Ocenie w ramach kryterium podlega kwalifikowalność wydatków: 

4. potencjalna kwalifikowalność wydatków planowanych do 

poniesienia na podstawie informacji zawartych we wniosku o 

dofinansowanie, 

5. poprawność przypisania poszczególnych wydatków projektu do 

katalogu kwalifikowalnych zgodnie z zasadami zawartymi w 

SzOOP w wersji aktualnej na dzień zatwierdzenia kryterium 

przez Komitet Monitorujący RPO WM na lata 2014-2020 oraz 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 w 

wersji aktualnej na dzień wystosowania wezwania do złożenia 

wniosku o dofinansowanie (w tym limity na poszczególne 

kategorie wydatków),  

6. czy deklarowane przez Wnioskodawcę wydatki są racjonalne i 

uzasadnione z punktu widzenia zakresu i celu projektu, przy 

czym: 

3. za „racjonalne” uznaje się wydatki, których wysokość jest 

dostosowana do zakresu zaplanowanych czynności. Wydatki 

nie mogą być zawyżone ani zaniżone.  

4. za „uzasadnione” uznaje się wydatki, które są niezbędne i 

bezpośrednio związane z realizacją projektu. Wnioskodawca 

jest zobowiązany wykazać w dokumentacji aplikacyjnej 

pracownik 

IOK – członek 

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 

- indywidual

ne 
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nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

konieczność poniesienia każdego wydatku i jego związek z 

planowanym zakresem projektu. 

W przypadku stwierdzenia braku racjonalności lub braku 

uzasadnienia dla ponoszenia wydatków w zaproponowanej 

wysokości, należy wezwać Wnioskodawcę do przedstawienia 

wyjaśnień. W przypadku braku odpowiednich wyjaśnień lub 

podtrzymania w ich efekcie oceny wskazującej na brak 

zasadności ponoszenia wydatków w zaproponowanej 

wysokości, Komisja Oceny Projektów proponuje obniżenie 

wysokości planowanych wydatków kwalifikowanych projektu.  

Brak zgody Wnioskodawcy na obniżenie kosztów skutkuje 

negatywną oceną projektu.  

W konsekwencji obniżenia wydatków mogą ulec korekcie 

wskaźniki oraz założenia harmonogramu rzeczowo-

finansowego projektu. 

Specyficzne 

warunki wstępne 

Ocenie w ramach kryterium podlega czy projekt jest zgodny z 

formalnymi warunkami specyficznymi dla danego działania / 

podziałania określonymi w SzOOP w wersji aktualnej na dzień 

zatwierdzenia kryterium przez Komitet Monitorujący RPO WM na 

lata 2014-2020: 

5. w pkt. 5 karty działania, w części dotyczącej danego działania 

lub poddziałania lub typu projektu (jeśli dotyczy) 

6. w pkt. 18 karty działania dotyczącym limitów i ograniczeń w 

realizacji projektu – z wyłączeniem limitów i ograniczeń 

dotyczących zasad kwalifikowania wydatków oraz katalogu 

wydatków specyficznych (jeśli dotyczy), 

pracownik 

IOK –członek 

KOP 

tak / nie w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

dopuszczalne jest 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak 

również do 

uzupełnienia lub 

poprawy projektu 

- indywidual

ne 
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nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

7. w pkt. 27 karty działania dotyczącym minimalnej i 

maksymalnej wartości projektu (jeśli dotyczy), 

8. w pkt. 28 karty działania dotyczącym minimalnej i 

maksymalnej wartości wydatków kwalifikowalnych projektu 

(jeśli dotyczy) 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projekt 

Wpływ na polityki 

horyzontalne  

Ocenie w ramach kryterium podlega zgodność projektu z zasadami 

horyzontalnymi, w tym wpływ na realizację: 

4. 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 w wersji aktualnej na dzień 

wystosowania wezwania do złożenia wniosku o 

dofinansowanie, 

5. zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 

dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie z 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 w wersji aktualnej na dzień 

wystosowania wezwania do złożenia wniosku o 

dofinansowanie, 

6. zasady zrównoważonego rozwoju. 

 

Kryterium zostanie uznane za spełnione w przypadku gdy w 

zakresie zasady równości szans kobiet i mężczyzn standard 

minimum jest spełniony, tzn. projekt uzyskał w ramach oceny 

pracownik 

IOK – członek 

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  

- indywidual

ne 
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nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

standardu minimum wymaganą minimalną ilość punktów (1 pkt 

standardu minimum), 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. 

 

 

 



14 OŚ PRIORYTETOWA REACT-EU dla Zdrowia i Gospodarki w Małopolsce 

14.1 Działanie 14.1 REACT-EU dla zdrowia 

nr i nazwa osi priorytetowej 14 OŚ PRIORYTETOWA REACT-EU DLA ZDROWIA I GOSPODARKI W MAŁOPOLSCE 

nr i nazwa działania Działanie 14.1 REACT-EU dla zdrowia  

nr i nazwa poddziałania  - 

typ projektu A. infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-

19 

 

nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

ocena formalna 

Kwalifikowalność 

wnioskodawcy i 

partnerów  

(jeśli dotyczy) 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy Wnioskodawca i partnerzy (jeśli dotyczy) 

znajdują się w katalogu typów Beneficjentów w SzOOP dla danego działania / 

poddziałania / typu projektu.   

Ponadto weryfikowane będzie, czy Wnioskodawca i partnerzy (jeśli dotyczy) nie 

podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie, tj. czy nie zachodzą 

przesłanki określone w:  

1. art. 207 ust. 4 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. 
z 2021 r., poz. 305, z późn. zm.),  

2. 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 (j.t. Dz.U. z 2021 r., poz. 1745), 

3. 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 2020 
r. poz.358). 

Ocena w ramach kryterium odbywa się w oparciu o oświadczenia przedstawione przez 

Wnioskodawcę.  

pracownik 

IOK – 

członek 

KOP 

tak / nie 

w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy 

do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak 

również do 

uzupełnienia 

lub poprawy 

projektu 

niespełnienie 

kryterium 

skutkuje 

- indywidualne 
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negatywną 

oceną projektu 

Kwalifikowalność 

projektu 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy:  

1. projekt jest zgodny z celami danego działania / poddziałania,  

2. projekt wpisuje się w typy projektów wskazane dla danego działania / poddziałania, 
zgodnie z SzOOP w wersji aktualnej na dzień; zatwierdzenia kryterium przez 
Komitet Monitorujący RPO WM na lata 2014-2020 

3. projekt jest zgodny z przepisami prawa w zakresie ocen oddziaływania na 
środowisko, tj. ustawy z dn.3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. 2018 poz. 2081 z późn. zm.) 
lub Wnioskodawca przedstawił zobowiązanie do spełnienia tego warunku 
najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie (jeśli dotyczy), 

Ocena odbywa się w oparciu o dokumentację załączoną do wniosku 

o dofinansowanie. 

4. projekt jest ujęty w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu 
pozakonkursowego, stanowiącym załącznik do SzOOP w wersji aktualnej na dzień 
wystosowania wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie, 

5. występuje zgodność z zasadniczymi elementami  projektu wskazanego w wykazie 
projektów .zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego.  

6. 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 (jeśli dotyczy), 

 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, 

pracownik 

IOK – 

członek 

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 
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7. projekt (lub jego część) nie otrzymał dofinansowania z innych środków (zasada 
braku podwójnego finansowania) 

Ocena w pkt. 6 i 7 odbywa się w oparciu o oświadczenia przedstawione przez 

Wnioskodawcę.  

8. Wnioskodawca przedstawił dokumenty właściwych organów odpowiedzialnych za 
monitorowanie obszarów sieci Natura 2000 oraz odpowiedzialnych za gospodarkę 
wodną (jeśli dotyczy), 

9. zakres rzeczowy projektu wykazuje zgodność z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego zgodnie z oświadczeniem przedstawionym 
przez Wnioskodawcę lub Wnioskodawca przedstawił zobowiązanie do spełnienia 
tego warunku najpóźniej na dzień złożenia pierwszego wniosku o płatność 
rozliczającego koszty kwalifikowalne/ wnioskującego o zaliczkę  

Wnioskodawca przedstawił decyzję o warunkach zabudowy lub kopię decyzji 

o ustaleniu inwestycji celu publicznego dotyczącą zakresu projektu opisanego we 

wniosku o dofinansowanie lub Wnioskodawca przedstawił zobowiązanie do 

spełnienia tego warunku najpóźniej na dzień złożenia pierwszego wniosku 

o płatność rozliczającego koszty kwalifikowalne/ wnioskującego o zaliczkę.  

10. Wnioskodawca przedstawił pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót  
budowlanych lub inne decyzje i uzgodnienia z właściwymi organami dotyczące 
zakresu projektu opisanego we wniosku o dofinansowanie lub Wnioskodawca 
przedstawił zobowiązanie do spełnienia tego warunku najpóźniej na dzień złożenia 
pierwszego wniosku o płatność rozliczającego koszty kwalifikowalne/ 
wnioskującego o zaliczkę 

11. Wnioskodawca przedstawił koncepcję architektoniczno-budowalną lub inny 
dokument równoważny, zawierający w szczególności stan aktualny obiektu i jego 
aktualne przeznaczenie, zakres  przewidywanych robót, w tym również 
rozwiązania związane z dostępnością, przewidywana technologia, wyposażenie, 
przeznaczenie poszczególnych powierzchni budynku, inne istotne aspekty 
związane z charakterem projektu. 

12. w odniesieniu do projektów dotyczących obiektów objętych ochroną 
konserwatorską Wnioskodawca przedstawił pozwolenie konserwatorskie dla 
zakresu rzeczowego projektu opisanego we wniosku o dofinansowanie (jeśli 
dotyczy) lub Wnioskodawca przedstawił zobowiązanie do spełnienia tego warunku 
najpóźniej na dzień złożenia pierwszego wniosku o płatność rozliczającego koszty 
kwalifikowalne/ wnioskującego o zaliczkę.  
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13. Wnioskodawca przedstawił prawo do dysponowania nieruchomością na cele 
realizacji projektu oraz okres trwałości lub przedstawił zobowiązanie do spełnienia 
tego warunku najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie (jeśli 
dotyczy), 

14. Wnioskodawca przedstawił poprawne oświadczenia wymagane regulaminem 
konkursu/ regulaminem przygotowania i oceny dla projektów realizowanych 
w trybie nadzwyczajnym, o których mowa we wniosku o dofinansowanie, 
w części zawierającej listę załączników oraz w części zawierającej oświadczenia, 

15. wybór partnera został dokonany 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 (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.), 
a także Wnioskodawca dostarczył poprawną i spójną z zakresem rzeczowym 
projektu umowę partnerską lub inny dokument wskazany jako dopuszczalny 
w regulaminie konkursu / regulaminie przygotowania i oceny dla projektów 
realizowanych w trybie nadzwyczajnym lub Wnioskodawca przedstawił 
zobowiązanie do spełnienia tego warunku najpóźniej na dzień podpisania umowy 
o dofinansowanie (jeśli dotyczy). 

Ocena w pkt. od 8 do 15 odbywa się w oparciu o dokumentację załączoną 

do wniosku o dofinansowanie 

Specyficzne 

warunki wstępne  

 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy projekt jest zgodny z formalnymi warunkami 

specyficznymi dla danego działania / podziałania określonymi w SzOOP w wersji 

aktualnej na dzień zatwierdzenia kryterium przez Komitet Monitorujący RPO WM 

na lata 2014-2020: 

 w pkt. 5 karty działania, w części dotyczącej danego działania lub  
poddziałania lub typu projektu (jeśli dotyczy),  

 w pkt. 18 karty działania dotyczącym limitów i ograniczeń w realizacji  
projektu – z wyłączeniem limitów i ograniczeń dotyczących zasad  

kwalifikowania wydatków oraz katalogu wydatków specyficznych  

(jeśli dotyczy), 

 w pkt. 27 karty działania dotyczącym minimalnej i maksymalnej wartości 
projektu (jeśli dotyczy), 

 w pkt. 28 karty działania dotyczącym minimalnej i maksymalnej wartości 
wydatków kwalifikowalnych projektu (jeśli dotyczy). 

pracownik 

IOK – 

członek 

KOP 

tak / nie 

w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy 

do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak 

również do 

uzupełnienia 

lub poprawy 

projektu 

- indywidualne 
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niespełnienie 

kryterium 

skutkuje 

negatywną 

oceną projektu 

Poprawność 

przyjętych 

wskaźników 

Ocenie w ramach kryterium podlega formalna poprawność przyjętych wskaźników: 

1. czy Wnioskodawca dokonał wyboru obligatoryjnych wskaźników dla danego 
działania / poddziałania, 

2. czy Wnioskodawca wybrał wszystkie wskaźniki adekwatne ze  

względu na zakres projektu,  

3. czy Wnioskodawca przedstawił założenia dotyczące szacowania  

wartości wskaźników. 

pracownik 

IOK – 

członek 

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 

Pomoc publiczna 

 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy w projekcie występuje pomoc publiczna: 

1. w przypadku, gdy pomoc publiczna nie występuje w projekcie – czy 
przedstawiono uzasadnienie dla braku spełnienia przesłanek występowania 
pomocy publicznej wskazanych w art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej  

lub 

pracownik 

IOK – 

członek 

KOP 

tak / nie 

w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

dopuszczalne 

- indywidualne 
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2. w przypadku, gdy pomoc publiczna występuje w projekcie – czy 
dofinansowanie projektu spełnia przesłanki występowania pomocy publicznej 
wskazane w art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,  

3. czy dla projektów, których dofinansowanie stanowić będzie pomoc publiczną 
lub pomoc de minimis, pomoc może zostać udzielona na gruncie 
obowiązujących rozporządzeń, w tym: 

a) czy okres realizacji projektu jest zgodny z przepisami właściwych 
rozporządzeń, 

b) czy spełniony jest efekt zachęty (jeśli dotyczy), 

c) czy katalog wydatków kwalifikowanych został określony zgodnie 
z właściwym rozporządzeniem, 

d) poprawność określenia maksymalnego procentowego poziomu wsparcia 
UE zgodnie z właściwym rozporządzeniem, 

e) czy spełnione są inne warunki wynikające z rozporządzenia, w oparciu 
o które udzielana jest pomoc (jeśli dotyczy) 

4. czy zostały przedstawione poprawne załączniki dla wybranego rodzaju 
pomocy publicznej lub pomocy de minimis (jeśli dotyczy). 

wezwanie 

Wnioskodawcy 

do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak 

również do 

uzupełnienia 

lub poprawy 

projektu 

niespełnienie 

kryterium 

skutkuje 

negatywną 

oceną projektu 

Kwalifikowalność 

wydatków 

Ocenie w ramach kryterium podlega formalna kwalifikowalność wydatków: 

 

1. poprawność przypisania poszczególnych wydatków projektu do katalogu 
kwalifikowalnych zgodnie z zasadami zawartymi w SzOOP w wersji aktualnej na 
dzień zatwierdzenia kryterium przez Komitet Monitorujący Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz 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 w wersji aktualnej na dzień wystosowania wezwania do złożenia 
wniosku o dofinansowanie (w tym limity na poszczególne kategorie wydatków), 

2. wstępna kwalifikowalność podatku VAT, 

3. właściwy poziom dofinansowania dla poszczególnych kategorii wydatków. 

 

pracownik 

IOK – 

członek 

KOP 

tak / nie 

w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy 

do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak 

również do 

uzupełnienia 

lub poprawy 

projektu 

niespełnienie 

kryterium 

- indywidualne 
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skutkuje 

negatywną 

oceną projektu 

ocena finansowa 

Wykonalność i 

trwałość  

finansowa 

projektu 

Ocena w ramach kryterium służy potwierdzeniu finansowej możliwości i zasadności 

realizacji projektu, przy założonym współfinansowaniu ze środków UE oraz jego 

wpływu na utrzymanie płynności finansowej podmiotów zaangażowanych w realizację 

oraz eksploatację projektu w całym okresie jego ekonomicznego życia. W ramach 

kryterium ocenie podlega: 

1. poprawność założeń i obliczeń – analiza (ocena) zasadności i realności założeń 
przyjętych do analizy finansowej oraz poprawności (w tym spójności) 
przygotowanych kalkulacji, 

2. poziom dofinansowania – weryfikacja prawidłowości wnioskowanego poziomu 
dofinansowania, w tym metody ustalenia poziomu dofinansowania i jego 
wysokości, jak również analiza wskaźników efektywności finansowej pod kątem 
możliwości przyznania dofinansowania dla danego rodzaju projektu, 

3. trwałość finansowa – weryfikacja trwałości finansowej w przyjętym  okresie 
odniesienia, bazująca na przedłożonych przez Wnioskodawcę informacjach na 
temat kondycji finansowej podmiotu/ów  zaangażowanych w jego realizację 
i eksploatację (dane historyczne i prognozowane) oraz dokumentach 
i dodatkowych informacjach potwierdzających zdolność do utrzymania projektu 
w fazie eksploatacji. 

4. finansowa zasadność realizacji projektu – analiza (ocena), na podstawie 
uzyskanych wyników finansowych, racjonalności wydatkowania określonych 
środków finansowych, w tym ich efektywność. 

5. sytuacja ekonomiczno-finansowa szpitali - czy Wnioskodawca w wyniku 
badania sprawozdania finansowego w zakresie sytuacji majątkowej i finansowej 
przez niezależnego rewidenta za ostatni zamknięty rok obrotowy, dla którego na 
dzień wystosowania wezwania  do złożenia wniosku o dofinansowanie dostępna 
i kompletna jest opinia niezależnego rewidenta, otrzymał opinię wyrażoną jako 
opinia bez zastrzeżeń lub opinia z zastrzeżeniem lub zastrzeżeniami. 

 

KOP –  

pracownik 

IOK / 

ekspert w 

ramach 

dziedziny 

analiza 

finansowa 

 

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 
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Koncepcja 

realizacji projektu 

Ocena w ramach kryterium obejmuje badanie: 

1. merytoryczna kwalifikowalność wydatków: 

 czy deklarowane przez Wnioskodawcę wydatki są racjonalne, niezbędne, 
zasadne i oszczędne z punktu widzenia realizacji celu projektu, 

 czy wysokość wydatków jest adekwatna do planowanego celu projektu 
2. merytoryczna poprawność przyjętych wskaźników: 

 czy przedstawione wartości wskaźników są realne, możliwe do osiągnięcia 
i adekwatne do ponoszonych nakładów 

3. realność założeń harmonogramu rzeczowo-finansowego 

W przypadku stwierdzenia braku zasadności ponoszenia wydatków 

w zaproponowanej wysokości, należy wezwać Wnioskodawcę do przedstawienia 

wyjaśnień. W przypadku braku odpowiednich wyjaśnień lub podtrzymania w ich 

efekcie oceny wskazującej na brak zasadności ponoszenia wydatków 

w zaproponowanej wysokości, Komisja Oceny Projektów proponuje obniżenie 

wysokości planowanych wydatków kwalifikowanych projektu. Brak zgody 

Wnioskodawcy na obniżenie kosztów skutkuje negatywną oceną projektu. 

W konsekwencji obniżenia wydatków mogą ulec korekcie wskaźniki oraz założenia 

harmonogramu rzeczowo-finansowego 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 

Trwałość projektu 

 

 

Kryterium dotyczy wyłącznie projektów, w przypadku których zastosowanie ma 

zasada trwałości zgodnie z art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego 

i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. 

Ocena w ramach kryterium obejmuje badanie: 

KOP  

 

tak / nie 

w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy 

do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak 

również do 

uzupełnienia 

- indywidualne 
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1. potencjału i trwałości organizacyjnej podmiotu realizującego projekt, 
tj. posiadanie odpowiednich zasobów i struktur niezbędnych do zapewnienia 
właściwego zarządzania na etapie realizacji inwestycji, 

2. potencjału i trwałości organizacyjnej podmiotu zarządzającego projektem 
po jego zakończeniu (jeśli dotyczy), tj. posiadanie odpowiednich zasobów 
i struktur niezbędnych do zapewnienia właściwego zarządzania infrastrukturą na 
etapie jej eksploatacji (działalności operacyjnej), 

3. wykonalności technicznej i trwałości efektów projektu, tj. weryfikowane 
będzie, czy planowane do zastosowania rozwiązania techniczne / 
technologiczne: 

 są adekwatne ze względu na zakres projektu, 

 zapewniają wykonalność techniczną projektu, 

 gwarantują utrzymanie trwałości efektów projektu. 

lub poprawy 

projektu 

niespełnienie 

kryterium 

skutkuje 

negatywną 

oceną projektu 

Wpływ na zasadę 

równości szans 

kobiet i mężczyzn 

 

Ocenie w ramach kryterium podlega wpływ projektu na zasadę równości szans 

kobiet i mężczyzn.  

Kryterium zostanie uznane za spełnione w przypadku stwierdzenia pozytywnego 

lub neutralnego wpływu projektu na zasadę równości szans kobiet i mężczyzn. 

Ocena w ramach kryterium zostanie oparta o uzasadnienie przedstawione przez 

Wnioskodawcę we wniosku, w którym powinno zostać wskazane w jaki sposób projekt 

spełnia zasadę równości szans kobiet i mężczyzn lub jest w stosunku do niej neutralny.  

W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na badaną politykę 

horyzontalną, należy zażądać od Wnioskodawcy wyjaśnień. Brak odpowiednich 

wyjaśnień lub podtrzymanie w ich efekcie oceny wskazującej na negatywny 

wpływ projektu na tę politykę horyzontalną skutkuje negatywną oceną 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 
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Wpływ na zasadę 
równości szans i 
niedyskryminacji, 
w tym 
dostępności dla 
osób z 
niepełnosprawnoś
ciami 

Ocenie w ramach kryterium podlega zgodność projektu z zasadą równości szans 
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 
Dostępność oznacza, że wszystkie produkty projektu (na przykład strona lub 
aplikacja internetowa, materiały szkoleniowe, konferencja, wybudowane lub 
modernizowane obiekty, zakupione środki transportu) mogą być wykorzystywane 
(używane) przez osoby z niepełnosprawnościami. 

Kryterium zostanie uznane za spełnione gdy Wnioskodawca wykaże, że  projekt 
realizuje  zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 
z niepełnoprawnościami, tj. przedstawi opis działań, planowanych do podjęcia 
w ramach realizacji projektu, które mają na celu zapewnienie dostępności 
poszczególnych produktów projektu dla użytkowników o różnych potrzebach 
wynikających z poszczególnych rodzajów niepełnosprawności z uwzględnieniem, że: 

 weryfikowana będzie zgodność danego produktu z koncepcją uniwersalnego 
projektowania, co oznacza zastosowanie co najmniej standardów dostępności, 
stanowiących załącznik do wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju 
regionalnego w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet 
i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, w wersji aktualnej na 
dzień ogłoszenia konkursu / wystosowania wezwania do złożenia wniosku 
o dofinansowanie, 

 w uzasadnionych przypadkach, zgodnie z podrozdziałem 5.2 pkt. 3 i 4 wytycznych, 
o których mowa w ppkt a), gdy Wnioskodawca wykaże brak możliwości 
zapewnienia zgodności produktów projektu ze standardami dostępności, o których 
mowa w ppkt a) oraz w przypadku projektów (w tym ich produktów) nieobjętych 
zakresem standardów dostępności, o których mowa w ppkt a) – weryfikowany 
będzie opis działań zmierzających do realizacji projektu w sposób dostępny dla 
osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz zapewnienia dostępności 
produktów projektu, 

 uznanie neutralności produktu projektu jest dopuszczalne pod warunkiem 
wykazania przez wnioskodawcę, że dostępność nie dotyczy danego produktu na 
przykład z uwagi na brak jego bezpośrednich użytkowników. 

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 
zrównoważony 
rozwój oraz 
ochronę i 
poprawę jakości 

Ocenie w ramach kryterium podlega wpływ projektu na zasadę zrównoważonego 
rozwoju oraz ochronę i poprawę jakości środowiska naturalnego 

Projekt uzyska pozytywną ocenę, w przypadku stwierdzenia co najmniej 
neutralnego (tj. neutralnego lub pozytywnego) wpływu na zasadę 

KOP  

 

tak / nie 

w celu 
potwierdzenia 

spełnienia 
kryterium 

dopuszczalne 

- indywidualne 
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środowiska 
naturalnego 

zrównoważonego rozwoju oraz ochronę i poprawę jakości środowiska 
naturalnego. 

W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na badaną politykę 
horyzontalną, należy zażądać od Wnioskodawcy wyjaśnień. Brak odpowiednich 
wyjaśnień lub podtrzymanie w ich efekcie oceny wskazującej na negatywny 
wpływ projektu na tę politykę horyzontalną skutkuje negatywną oceną projektu. 

jest wezwanie 
Wnioskodawcy 

do 
przedstawienia 
wyjaśnień, jak 

również do 
uzupełnienia 
lub poprawy 

projektu 

niespełnienie 
kryterium 
skutkuje 

negatywną 
oceną projektu 

Stan 
przygotowania 
projektu do 
realizacji 

Dla projektów wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy 
w tym realizowanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”: 

Wnioskodawca przedstawił koncepcję architektoniczno-budowalną lub inny dokument 
równoważny, zawierający w szczególności stan aktualny  obiektu i jego aktualne 
przeznaczenie, zakres przewidywanych robót,  w tym również rozwiązania związane 
z dostępnością, przewidywaną  technologię, wyposażenie, przeznaczenie 
poszczególnych powierzchni  budynku inne istotne aspekty związane z charakterem 
projektu. 

Dla projektów niewymagających pozwolenia na budowę: 

kryterium zostanie uznane za spełnione, jeśli Wnioskodawca przedstawił co najmniej 
szczegółowy opis działań w projekcie oraz posiada opracowaną dokumentację / 
specyfikację techniczną (specyfikację planowanych do zakupu środków trwałych 
wraz z parametrami) oraz dokumenty te są zgodne z zakresem rzeczowym projektu 
przedstawionym we wniosku o dofinansowanie. 

KOP  

 

tak / nie 

w celu 
potwierdzenia 

spełnienia 
kryterium 

dopuszczalne 
jest wezwanie 
Wnioskodawcy 

do 
przedstawienia 
wyjaśnień, jak 

również do 
uzupełnienia 
lub poprawy 

projektu 

niespełnienie 
kryterium 
skutkuje 

negatywną 
oceną projektu 

- indywidualne 

Zgodność z 
odpowiednimi 

Ocenie w ramach kryterium podlega czy projekt jest zgodny z Planami 
Transformacji (odpowiednio krajowym lub regionalnym), o ile zakres działań 
zaplanowanych w projekcie jest ujęty w danym Planie. 

KOP  

 

tak / nie/ nie 
dotyczy 

- indywidualne 
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Planami 
Transformacji  

Kryterium ma zastosowanie tylko w przypadku ogłoszenia przez Ministra 
Zdrowia lub danego Wojewodę planu transformacji przed przyjęciem Planu 
Działań w sektorze zdrowia.    

w celu 
potwierdzenia 

spełnienia 
kryterium 

dopuszczalne 
jest wezwanie 
Wnioskodawcy 

do 
przedstawienia 
wyjaśnień, jak 

również do 
uzupełnienia 
lub poprawy 

projektu 

niespełnienie 
kryterium 
skutkuje 

negatywną 
oceną projektu 

Zakup wyrobów 
medycznych 

Ocenie w ramach kryterium podlega: 

1. zasadność zakupu wyrobów medycznych  przez Wnioskodawcę ze względu na 
rzeczywiste zapotrzebowanie na dany produkt: 

 czy wytworzona infrastruktura, w tym ilość, parametry wyrobu medycznego są 
adekwatne do zakresu udzielanych przez Wnioskodawcę świadczeń opieki 
zdrowotnej, lub 

 czy w przypadku poszerzania oferty medycznej przez Wnioskodawcę 
odpowiadają na zidentyfikowane deficyty podaży świadczeń. 

2. czy Wnioskodawca dysponuje lub zobowiązuje się do dysponowania najpóźniej 
w dniu zakończenia okresu kwalifikowalności wydatków określonego w umowie 
o dofinansowanie projektu:  

 kadrą medyczną odpowiednio wykwalifikowaną do obsługi wyrobów 
medycznych objętych projektem, 

 infrastrukturą techniczną niezbędną do instalacji i użytkowania wyrobów 
medycznych objętych projektem, 

KOP  

 

tak / nie 

w celu 
potwierdzenia 

spełnienia 
kryterium 

dopuszczalne 
jest wezwanie 
Wnioskodawcy 

do 
przedstawienia 
wyjaśnień, jak 

również do 
uzupełnienia 
lub poprawy 

projektu 

niespełnienie 
kryterium 
skutkuje 

- indywidualne 
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3. czy Wnioskodawca dysponuje lub zobowiązuje się do dysponowania najpóźniej 
w dniu zakończenia okresu kwalifikowalności wydatków określonego w umowie 
o dofinansowanie projektu: 

 systemami teleinformatycznymi do prowadzenia dokumentacji medycznej 
w postaci elektronicznej niezbędnej przy użytkowaniu wyrobów medycznych 
objętych projektem, 

 wdrożoną i zaktualizowaną polityką bezpieczeństwa w zakresie użytkowania 
wyrobów medycznych objętych projektem, 

spełnianie warunku określonego w pkt 2 będzie przedmiotem kontroli 
zarówno w czasie realizacji projektu jak i po zakończeniu jego realizacji 
w okresie trwałości. 

 

negatywną 
oceną projektu 

Rozwój opieki 

koordynowanej 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy planowane przez Wnioskodawcę 

inwestycje w ramach projektu zakładają działania ukierunkowane na rozwój 

opieki koordynowanej lub rozwój współpracy z innymi zakresami świadczeń np. 

POZ, AOS, rehabilitacja, opieka długoterminowa, opieka paliatywna i hospicyjna. 

KOP  

 

tak / nie 

w celu 
potwierdzenia 

spełnienia 
kryterium 

dopuszczalne 
jest wezwanie 
Wnioskodawcy 

do 
przedstawienia 
wyjaśnień, jak 

również do 
uzupełnienia 
lub poprawy 

projektu 

niespełnienie 
kryterium 
skutkuje 

negatywną 
oceną projektu 

- indywidualne 

Liczba łóżek 

szpitalnych 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy projekt nie zakłada zwiększenia liczby 

łóżek szpitalnych. Projekt otrzymuje ocenę negatywną, jeśli zakłada zwiększenie 

liczby łóżek szpitalnych, z zastrzeżeniem, że zwiększenie liczby łóżek 

KOP  

 

tak / nie 

w celu 
potwierdzenia 

- indywidualne 
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szpitalnych w ramach projektu jest dopuszczalne tylko w następujących 

przypadkach: 

 potrzeba taka wynika z mapy potrzeb zdrowotnych, 

 projekt zakłada konsolidację dwóch lub więcej oddziałów szpitalnych/ 
szpitali, przy czym liczba łóżek szpitalnych w skonsolidowanej 
jednostce nie może być większa niż suma łóżek w konsolidowanych 
oddziałach szpitalnych/ szpitalach (chyba, że spełniony jest warunek, 
o którym mowa w tiret pierwszym) – w przypadku projektów 
dotyczących leczenia szpitalnego, 

 

spełnienia 
kryterium 

dopuszczalne 
jest wezwanie 
Wnioskodawcy 

do 
przedstawienia 
wyjaśnień, jak 

również do 
uzupełnienia 
lub poprawy 

projektu 

niespełnienie 
kryterium 
skutkuje 

negatywną 
oceną projektu 

Opieka 

psychiatryczna  

Kryterium dotyczy wyłącznie projektów z obszaru opieki psychiatrycznej. 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy; 

1. projekt zawiera działania na rzecz wsparcia form opieki psychiatrycznej 
innych niż stacjonarne m.in. oddziały dzienne lub ambulatoryjną opiekę 
psychiatryczną (poradnie oraz zespoły leczenia środowiskowego), 

2. projekt jest zgodny ze „Strategią deinstytucjonalizacji: Opieka zdrowotna 
nad osobami z zaburzeniami psychicznymi”, stanowiącą załącznik nr 2 
do dokumentu „Zdrowa Przyszłość. Ramy Strategiczne Rozwoju 
Systemu Ochrony Zdrowia na lata 2021–2027”, z perspektywą do 2030 r. 

KOP  

 

tak / nie / nie 
dotyczy 

w celu 
potwierdzenia 

spełnienia 
kryterium 

dopuszczalne 
jest wezwanie 
Wnioskodawcy 

do 
przedstawienia 
wyjaśnień, jak 

również do 
uzupełnienia 
lub poprawy 

projektu 

niespełnienie 
kryterium 
skutkuje 

negatywną 
oceną projektu 

- indywidualne 
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Świadczenia 

zabiegowe  

Kryterium dotyczy wyłącznie projektów dotyczących oddziałów szpitalnych 

o charakterze zabiegowym. 

Projekt otrzymuje ocenę negatywną, jeśli zakłada realizację działań na rzecz 

oddziału, w którym udział świadczeń zabiegowych we wszystkich świadczeniach 

udzielanych na tym oddziale wynosi mniej niż 50 %. 

KOP  

 

tak / nie/ nie 
dotyczy 

w celu 
potwierdzenia 

spełnienia 
kryterium 

dopuszczalne 
jest wezwanie 
Wnioskodawcy 

do 
przedstawienia 
wyjaśnień, jak 

również do 
uzupełnienia 
lub poprawy 

projektu 

niespełnienie 
kryterium 
skutkuje 

negatywną 
oceną projektu 

- indywidualne 



Działanie 14.2 REACT-EU dla gospodarki – instrumenty finansowe dla MŚP 

 

 

nazwa 
kryterium 

definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

ocena formalna 

Kwalifikowalno
ść 
wnioskodawcy 
i partnerów  

(jeśli dotyczy) 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy Wnioskodawca i partnerzy 
(jeśli dotyczy) znajdują się w katalogu typów Beneficjentów w SzOOP 
dla danego działania / poddziałania / typu projektu.   

Ponadto weryfikowane będzie, czy Wnioskodawca i partnerzy (jeśli 
dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie, tj. 
czy nie zachodzą przesłanki określone w:  

1. art. 207 ust. 4 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 r., poz. 305, z późn. zm.),  

2. 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 (j.t. Dz.U. 
z 2021 r., poz. 1745) 

3. 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 2020 r. poz.358).   

pracownik 
IOK – 

członek 
KOP 

tak / nie  

w celu 
potwierdzenia 

spełnienia 
kryterium 

dopuszczalne 
wezwanie 

Wnioskodawcy 
do 

przedstawienia 
wyjaśnień, jak 

również do 
uzupełnienia lub 
poprawy projektu 

niespełnienie 
kryterium 
skutkuje 

 indywidual
ne 

nr i nazwa osi priorytetowej 14 OŚ PRIORYTETOWA REACT-EU dla zdrowia i gospodarki w Małopolsce 

  

nr i nazwa działania / 

poddziałania 

Działanie 14.2 REACT-EU dla gospodarki – instrumenty finansowe dla MŚP 

 

Typ projektu A. instrumenty finansowe dla MŚP - inwestycje zwiększające odporność na sytuacje 

kryzysowe 
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Ocena w ramach kryterium odbywa się w oparciu o oświadczenia 
przedstawione przez Wnioskodawcę. 

negatywną 
oceną projektu 

Kwalifikowalno
ść projektu 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy: 

1. projekt jest zgodny z celami danego działania / poddziałania – 
projekt charakteryzuje się wewnętrzną logiką, co oznacza, że 
zaplanowane działania odpowiadają na zdefiniowany problem i 
pozwolą na osiągnięcie założonego celu, wpisującego się w cele 
danego działania / poddziałania.  

2. projekt wpisuje się w typy projektów wskazane dla danego działania 
/ poddziałania, zgodnie z SzOOP w wersji aktualnej na dzień 
zatwierdzenia kryterium przez Komitet Monitorujący RPO WM na 
lata 2014-2020, 

3. projekt jest zgodny z warunkami specyficznymi dla danego 
działania / poddziałania, określonymi w SzOOP w wersji aktualnej 
na dzień zatwierdzenia kryterium przez Komitet Monitorujący RPO 
WM na lata 2014-2020, (jeśli dotyczy), 

4. 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, 

pracownik 
IOK – 

członek 
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 

 

 indywidual
ne 
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5. projekt (lub jego część) nie otrzymał dofinansowania z innych 
środków, 

Ocena w pkt. 4 i 5 odbywa się w oparciu o oświadczenia 
przedstawione przez Wnioskodawcę.   

6. projekt jest ujęty w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach 
trybu pozakonkursowego, stanowiącym załącznik do SzOOP, w 
wersji aktualnej na dzień wystosowania wezwania do złożenia 
wniosku o dofinansowanie, 

7. występuje zgodność z zasadniczymi elementami projektu 
wskazanego w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach 
trybu pozakonkursowego. 

Terminowość, 
kompletność 
oraz 
poprawność 
wypełnienia 
wniosku i 
załączników 

Ocenie w ramach kryterium podlega poprawność formalna wniosku o 
dofinansowanie, tj. prawidłowość wypełniania poszczególnych pól, a 
także kompletność informacji zgodnie z zasadami wyboru projektów w 
ramach instrumentów finansowych. Weryfikacji podlega: 

1. czy wniosek o dofinansowanie został złożony w wyznaczonym 
miejscu i terminie, 

2. czy wniosek o dofinansowanie został poprawnie wypełniony, 

3. czy zostały przedstawione wszystkie wymagane załączniki, 

4. czy załączniki zostały poprawnie przygotowane. 

pracownik 
IOK – 

członek 
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 

 indywidual
ne 
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Pomoc 
publiczna 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy w projekcie występuje pomoc 
publiczna: 

1. w przypadku, gdy pomoc publiczna nie występuje w projekcie – 
czy przedstawiono uzasadnienie dla braku spełnienia przesłanek 
występowania pomocy publicznej wskazanych w art. 107 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej  

lub 

w przypadku, gdy pomoc publiczna występuje w projekcie – czy 
dofinansowanie projektu spełnia przesłanki występowania 
pomocy publicznej wskazane w art. 107 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej,  

2. czy dla projektów, których dofinansowanie stanowić będzie 
pomoc publiczną lub pomoc de minimis, pomoc może zostać 
udzielona na gruncie obowiązujących rozporządzeń, w tym: 

a) czy okres realizacji projektu jest zgodny z przepisami 
właściwych rozporządzeń, 

b) czy spełniony jest efekt zachęty (jeśli dotyczy), 

c) czy katalog wydatków kwalifikowanych został określony 
zgodnie z właściwym rozporządzeniem, 

d) poprawność określenia maksymalnego procentowego 
poziomu wsparcia UE zgodnie z właściwym 
rozporządzeniem, 

e) czy spełnione są inne warunki wynikające z rozporządzenia, 
w oparciu o które udzielana jest pomoc (jeśli dotyczy). 

pracownik 
IOK – 

członek 
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 

 indywidual
ne 

Kwalifikowalno
ść wydatków 

Ocenie w ramach kryterium podlega formalna kwalifikowalność 
wydatków: 

1. potencjalna kwalifikowalność wydatków planowanych do 
poniesienia na podstawie informacji zawartych we wniosku o 
dofinansowanie, 

pracownik 
IOK – 

członek 
KOP 

tak / nie  

w celu 
potwierdzenia 

spełnienia 
kryterium 

dopuszczalne 
wezwanie 

 indywidual
ne 
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2. poprawność przypisania poszczególnych wydatków projektu do 
katalogu kwalifikowalnych zgodnie z zasadami zawartymi w 
SzOOP w wersji aktualnej na dzień zatwierdzenia kryterium 
przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz 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 w 
wersji aktualnej na dzień wystosowania wezwania do złożenia 
wniosku o dofinansowanie (w tym limity na poszczególne 
kategorie wydatków), 

3. wstępna kwalifikowalność podatku VAT, 

4. właściwy poziom dofinansowania dla poszczególnych kategorii 
wydatków. 

Wnioskodawcy 
do 

przedstawienia 
wyjaśnień, jak 

również do 
uzupełnienia lub 
poprawy projektu 

niespełnienie 
kryterium 
skutkuje 

negatywną 
oceną projektu 

Wpływ na 
zasadę 
równości 
szans kobiet i 
mężczyzn 

Ocenie w ramach kryterium podlega wpływ projektu na zasadę równości 
szans kobiet i mężczyzn.  

Kryterium zostanie uznane za spełnione w przypadku stwierdzenia 
pozytywnego lub neutralnego wpływu projektu na zasadę równości 
szans kobiet i mężczyzn.  

Ocena w ramach kryterium zostanie oparta o uzasadnienie 
przedstawione przez Wnioskodawcę we wniosku, w którym powinno 
zostać wskazane w jaki sposób projekt spełnia zasadę równości szans 
kobiet i mężczyzn lub jest w stosunku do niej neutralny.  

W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na badaną politykę 
horyzontalną, należy zażądać od Wnioskodawcy wyjaśnień. Brak 
odpowiednich wyjaśnień lub podtrzymanie w ich efekcie oceny 
wskazującej na negatywny wpływ projektu na tę politykę horyzontalną 
skutkuje negatywną oceną projektu. 

pracownik 
IOK – 

członek 
KOP 

tak / nie  

w celu 
potwierdzenia 

spełnienia 
kryterium 

dopuszczalne 
wezwanie 

Wnioskodawcy 
do 

przedstawienia 
wyjaśnień, jak 

również do 
uzupełnienia lub 
poprawy projektu 

niespełnienie 
kryterium 
skutkuje 

 indywidual
ne 
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negatywną 
oceną projektu 

Wpływ na 
zasadę 
równości 
szans i 
niedyskrymina
cji, w tym 
dostępności 
dla osób z 
niepełnospraw
nościami 

Ocenie w ramach kryterium podlega zgodność projektu z zasadą 
równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami. Dostępność oznacza, że wszystkie produkty 
projektu (na przykład strona lub aplikacja internetowa, materiały 
szkoleniowe, konferencja, wybudowane lub modernizowane obiekty, 
zakupione środki transportu) mogą być wykorzystywane (używane) 
przez osoby z niepełnosprawnościami.  

Kryterium zostanie uznane za spełnione gdy Wnioskodawca wykaże, że 
projekt realizuje zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z niepełnoprawnościami, tj. przedstawi opis 
działań, planowanych do podjęcia w ramach realizacji projektu, które 
mają na celu zapewnienie dostępności poszczególnych produktów 
projektu dla użytkowników o różnych potrzebach wynikających z 
poszczególnych rodzajów niepełnosprawności z uwzględnieniem, że:  

- weryfikowana będzie zgodność danego produktu z koncepcją 
uniwersalnego projektowania, co oznacza zastosowanie co najmniej 
standardów dostępności, stanowiących załącznik do wytycznych 
ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie realizacji 
zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn 
w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, w wersji aktualnej na 
dzień ogłoszenia konkursu / wystosowania wezwania do złożenia 
wniosku o dofinansowanie,  

-  w uzasadnionych przypadkach, zgodnie z podrozdziałem 5.2 pkt. 3 i 4 
wytycznych, o których mowa w ppkt a), gdy Wnioskodawca wykaże brak 
możliwości zapewnienia zgodności produktów projektu ze standardami 
dostępności, o których mowa w ppkt a) oraz w przypadku projektów (w 
tym ich produktów) nieobjętych zakresem standardów dostępności, o 
których mowa w ppkt a) – weryfikowany będzie opis działań 
zmierzających do realizacji projektu w sposób dostępny dla osób z 

pracownik 
IOK – 

członek 
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 

 indywidual
ne 
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różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz zapewnienia dostępności 
produktów projektu,  

- uznanie neutralności produktu projektu jest dopuszczalne pod 
warunkiem wykazania przez wnioskodawcę, że dostępność nie dotyczy 
danego produktu na przykład z uwagi na brak jego bezpośrednich 
użytkowników. 

Wpływ na 
zrównoważony 
rozwój oraz 
ochronę i 
poprawę 
jakości 
środowiska 
naturalnego 

Ocenie w ramach kryterium podlega wpływ projektu na zasadę 
zrównoważonego rozwoju oraz ochronę i poprawę jakości środowiska 
naturalnego  

Projekt uzyska pozytywną ocenę, w przypadku stwierdzenia co najmniej 
neutralnego (tj. neutralnego lub pozytywnego) wpływu na zasadę 
zrównoważonego rozwoju oraz ochronę i poprawę jakości środowiska 
naturalnego.  

W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na badaną politykę 
horyzontalną, należy zażądać od Wnioskodawcy wyjaśnień. Brak 
odpowiednich wyjaśnień lub podtrzymanie w ich efekcie oceny 
wskazującej na negatywny wpływ projektu na tę politykę horyzontalną 
skutkuje negatywną oceną projektu. 

pracownik 
IOK – 

członek 
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 

 indywidual
ne 

ocena merytoryczna 

Zgodność ze 
strategią 
inwestycyjną 
dla 
instrumentów 
finansowych 

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność projektu z 
przyjętymi w strategii inwestycyjnej założeniami dla wdrażania 
instrumentów finansowych w zakresie instrumentu REACT – EU w 
ramach RPO WM 2014 – 2020,  w szczególności: 

pracownik 
IOK – 

członek 
KOP 

tak / nie  

w celu 
potwierdzenia 

spełnienia 
kryterium 

 indywidual
ne 
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wdrażanych w 
zakresie 
instrumentu 
REACT – EU w 
ramach RPO 
WM 2014 – 
2020  

1. czy w ramach projektu przewidziano przyjęcie modelu organizacji  
i wdrażania instrumentów finansowych zgodnego ze strategią 
inwestycyjną, 

2. czy zadeklarowano wdrożenie produktów finansowych na 
zasadach i warunkach określonych w strategii inwestycyjnej, 

3. czy zadeklarowano osiągnięcie wskaźników zapisanych w 
strategii inwestycyjnej, 

4. czy zadeklarowano odpowiednie działania monitoringowe i 
ewaluacyjne z zakresu realizacji strategii, 

5. czy przedstawiono metodologię wyboru (w tym oceny) 
pośredników finansowych, która jest solidna i wiarygodna oraz 
spójna ze strategią inwestycyjną oraz wytycznymi Komisji 
Europejskiej ws. wyboru podmiotów wdrażających instrumenty 
finansowe. 

dopuszczalne 
wezwanie 

Wnioskodawcy 
do 

przedstawienia 
wyjaśnień, jak 

również do 
uzupełnienia lub 
poprawy projektu 

niespełnienie 
kryterium 
skutkuje 

negatywną 
oceną projektu 

Potencjał 
organizacyjny i 
finansowy 
Wnioskodawcy 

Ocenie w ramach kryterium podlega: 

1. czy Wnioskodawca wykazał, że posiada odpowiednie 
uprawnienia do wykonywania zadań wdrożeniowych na mocy 
przepisów unijnych i krajowych, 

2. czy Wnioskodawca wykazał, że posiada odpowiednią stabilność 
ekonomiczną i potencjał finansowy do wdrażania instrumentów 
finansowych, 

3. czy Wnioskodawca wykazał, że posiada odpowiednią strukturę 
organizacyjną oraz system zarządzania do wdrażania 
instrumentów finansowych zapewniającą niezbędną 
wiarygodność, 

4. czy Wnioskodawca wykazał, że posiada system wewnętrznej 
kontroli, który działa w sposób sprawny i skuteczny, tj. 
uwzględnia adekwatne procedury i mechanizmy kontroli 
wewnętrznej, w tym analizę ryzyka, czynności kontrolne, 
monitorowanie wdrażania zaleceń pokontrolnych, działania 
zapobiegawcze i naprawcze, 

pracownik 
IOK – 

członek 
KOP 

tak / nie / n/d 

w celu 
potwierdzenia 

spełnienia 
kryterium 

dopuszczalne 
wezwanie 

Wnioskodawcy 
do 

przedstawienia 
wyjaśnień, jak 

również do 
uzupełnienia lub 
poprawy projektu 

niespełnienie 
kryterium 
skutkuje 

 indywidual
ne 
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5. czy Wnioskodawca wykazał, że posiada system księgowy, który 
zapewnia rzetelne, kompletne i wiarygodne informacje w 
odpowiednim czasie, 

6. czy Wnioskodawca wykazał, że posiada odpowiednie 
doświadczenie w realizacji podobnych zadań/pełnienia 
podobnych funkcji, 

7. czy Wnioskodawca wykazał, że posiada zespół o odpowiednim 
doświadczeniu i kwalifikacjach do wdrażania instrumentów 
finansowych, 

8. czy Wnioskodawca wyraził zgodę na poddanie się audytowi 
prowadzonemu przez krajowe instytucje uprawnione do kontroli i 
audytu, Komisję Europejską i Europejski Trybunał 
Obrachunkowy, 

9. czy zaproponowany mechanizm wynagradzania Wnioskodawcy 
jest zgodny z art. 42 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady 
(WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347/320 z 20.12.2013) oraz 
art. 12 i 13 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 
480/2014 z 3 marca 2014 r. uzupełniającego Rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 Rybackiego 
(Dz. Urz. UE L 138 z 13.5.2014 z późn. zm.), 

10. czy Wnioskodawca zapewnił, że realizacja projektu nie zastąpi 
jego dotychczasowej działalności, 

negatywną 
oceną projektu 
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11. czy Wnioskodawca wykazał zdolność pozyskania środków na 
inwestycje na rzecz odbiorców ostatecznych obok wkładów z 
RPO WM 2014 – 2020,  

12. czy Wnioskodawca zaproponował odpowiednie zasady i warunki 
stosowane w zakresie wsparcia na rzecz odbiorców 
ostatecznych, w tym politykę cenową, 

13. czy w przypadku gdy Wnioskodawca przeznacza swoje własne 
środki finansowe na instrument finansowy lub dzieli się ryzykiem, 
zostały przedstawione odpowiednie środki w celu zapewnienia 
zgodności interesów oraz zmniejszenia możliwego konfliktu 
interesu.  

 



Działanie 14.3 Wsparcie inwestycyjne Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego 
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nr i nazwa osi priorytetowej 14 OŚ PRIORYTETOWA REACT-EU DLA ZDROWIA I GOSPODARKI W MAŁOPOLSCE 

nr i nazwa działania Działanie 14.3 Wsparcie inwestycyjne Górskiego Ochotniczego Pogotowia 

Ratowniczego  

typ projektu A. Inwestycje ekologiczne Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego  

nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

ocena formalna 

Kwalifikowalność 

wnioskodawcy i partnerów  

(jeśli dotyczy) 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy 

Wnioskodawca i partnerzy (jeśli dotyczy) znajdują 

się w katalogu typów Beneficjentów w SzOOP w 

wersji aktualnej na dzień zatwierdzenia kryterium 

przez Komitet Monitorujący RPO WM na lata 2014-

2020 dla danego działania / poddziałania / typu 

projektu.   

Ponadto weryfikowane będzie, czy Wnioskodawca i 

partnerzy (jeśli dotyczy) nie podlegają wykluczeniu 

z ubiegania się o dofinansowanie, tj. czy nie 

zachodzą przesłanki określone w:  

1. art. 207 ust. 4 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 
r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2022 
r., poz.1634, z późn. zm.),  

2. 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 (j.t. Dz.U. z 2021 r., poz. 1745), 

pracownik 

IOK – 

członek 

KOP 

tak / nie 

w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy 

do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak 

również do 

uzupełnienia 

lub poprawy 

projektu 

niespełnienie 

kryterium 

skutkuje 

- indywidualne 
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3. 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 2020r. poz.358). Ocena w 
ramach kryterium odbywa się w oparciu o 
oświadczenia przedstawione przez 
Wnioskodawcę.  

Dodatkowo ocenie w ramach kryterium podlega, 

czy: 

4. Wnioskodawca i partnerzy (jeśli dotyczy) nie 

podlegają wykluczeniu z otrzymania wsparcia 

wynikającemu z nałożonych sankcji w związku 

z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę tj.: 

a) wnioskodawca nie jest osobą lub 
podmiotem, względem którego stosowane 
są środki sankcyjne 

b) wnioskodawca nie jest związany z osobami 
lub podmiotami, względem których 
stosowane są środki sankcyjne  

Ocena pkt. 4 odbywa się w oparciu o oświadczenie 

wnioskodawcy oraz może podlegać weryfikacji w 

oparciu m.in. o listę osób i podmiotów, względem 

których stosowane są środki sankcyjne publikowaną 

na stronie BIP MSWiA. 

negatywną 

oceną projektu 

Kwalifikowalność projektu Ocenie w ramach kryterium podlega, czy: 

1. projekt jest zgodny z celami danego działania 
/ poddziałania, 

2. projekt wpisuje się w typy projektów 
wskazane dla danego działania / 
poddziałania, zgodnie z SzOOP w wersji 
aktualnej na dzień zatwierdzenia kryterium 

pracownik 

IOK – 

członek 

KOP 

tak / nie 

w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

dopuszczalne 

- indywidualne 
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przez Komitet Monitorujący Regionalny 
Program Operacyjny Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020, 

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:  

a) projekt nie został zakończony w 

rozumieniu art. 65 ust. 6 (jeśli 

dotyczy),  

b) 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), 

c) 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, 

Ocena w pkt. 3 i 4 odbywa się w oparciu o 

oświadczenia przedstawione przez 

Wnioskodawcę. 

wezwanie 

Wnioskodawcy 

do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak 

również do 

uzupełnienia 

lub poprawy 

projektu 

niespełnienie 

kryterium 

skutkuje 

negatywną 

oceną projektu 



756 

 

5. projekt jest ujęty w wykazie projektów 

zidentyfikowanych w ramach trybu 

pozakonkursowego, stanowiącym załącznik 

do SzOOP w wersji aktualnej na dzień 

wystosowania wezwania do złożenia wniosku 

o dofinansowanie, 

6. występuje zgodność z zasadniczymi 

elementami projektu wskazanego w wykazie 

projektów zidentyfikowanych w ramach trybu 

pozakonkursowego, 

7. projekt jest zgodny z przepisami prawa w 

zakresie ocen oddziaływania na środowisko 

(jeśli dotyczy), tj. ustawy z dn. 3 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 

z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) lub 

Wnioskodawca przedstawił zobowiązanie do 

spełnienia tego warunku najpóźniej na dzień 

podpisania umowy o dofinansowanie (jeśli 

dotyczy), 

8. Wnioskodawca przedstawił dokumenty 
właściwych organów odpowiedzialnych za 
monitorowanie obszarów sieci Natura 2000 
oraz odpowiedzialnych za gospodarkę 
wodną (jeśli dotyczy), 

9. zakres rzeczowy projektu wykazuje 
zgodność z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego zgodnie 
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z oświadczeniem przedstawionym przez 
Wnioskodawcę lub Wnioskodawca 
przedstawił decyzję o warunkach zabudowy 
lub kopię decyzji o ustaleniu inwestycji celu 
publicznego dotyczącą zakresu projektu 
opisanego we wniosku o dofinansowanie lub 
w przypadku projektów realizowanych w 
trybie zaprojektuj i wybuduj przedstawił 
zobowiązanie do spełnienia tego warunku 
najpóźniej na dzień podpisania umowy o 
dofinansowanie (jeśli dotyczy), 

10. Wnioskodawca przedstawił pozwolenie na 
budowę, zgłoszenie robót budowlanych lub 
inne decyzje i uzgodnienia z właściwymi 
organami dotyczące zakresu projektu 
opisanego we wniosku o dofinansowanie lub 
przedstawił zobowiązanie do spełnienia tego 
warunku najpóźniej na dzień złożenia 
pierwszego wniosku o płatność 
obejmującego roboty budowlane (jeśli 
dotyczy), 

11. Wnioskodawca przedstawił koncepcję 
architektoniczno-budowalną lub inny 
dokument równoważny, zawierający w 
szczególności stan aktualny obiektu i jego 
aktualne przeznaczenie, zakres 
przewidywanych robót, w tym również 
rozwiązania związane z dostępnością, 
przewidywana technologia, wyposażenie, 
przeznaczenie poszczególnych powierzchni 
budynku, inne istotne aspekty związane z 
charakterem projektu, 
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12. w odniesieniu do projektów dotyczących 
obiektów objętych ochroną konserwatorską 
Wnioskodawca przedstawił pozwolenie 
konserwatorskie dla zakresu rzeczowego 
projektu opisanego we wniosku o 
dofinansowanie (jeśli dotyczy) lub 
Wnioskodawca przedstawił zobowiązanie do 
spełnienia tego warunku najpóźniej na dzień 
złożenia pierwszego wniosku o płatność 
rozliczającego koszty kwalifikowalne/ 
wnioskującego o zaliczkę, 

13. Wnioskodawca przedstawił prawo do 
dysponowania nieruchomością na cele 
realizacji projektu oraz okres trwałości lub 
przedstawił zobowiązanie do spełnienia tego 
warunku najpóźniej na dzień podpisania 
umowy o dofinansowanie (jeśli dotyczy), 

14. Wnioskodawca przedstawił poprawne 
oświadczenia wymagane regulaminem 
przygotowania i oceny dla projektów 
pozakonkursowych, o których mowa we 
wniosku o dofinansowanie, w części 
zawierającej listę załączników oraz w części 
zawierającej oświadczenia, 

15. wybór partnera został dokonany 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 (j.t. Dz. 
U. z 2020 r. poz. 818), a także Wnioskodawca 
dostarczył poprawną i spójną z zakresem 
rzeczowym projektu umowę partnerską lub 
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inny dokument wskazany jako dopuszczalny 
w regulaminie przygotowania i oceny dla 
projektów pozakonkursowych lub 
Wnioskodawca przedstawił zobowiązanie do 
spełnienia tego warunku najpóźniej na dzień 
podpisania umowy o dofinansowanie (jeśli 
dotyczy). 

Ocena w pkt. od 8 do 15 odbywa się w oparciu 

o dokumentację załączoną do wniosku o 

dofinansowanie. 

Specyficzne warunki 

wstępne  

 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy projekt jest 

zgodny z formalnymi warunkami specyficznymi dla 

danego działania / podziałania określonymi w 

SzOOP w wersji aktualnej na dzień zatwierdzenia 

kryterium przez Komitet Monitorujący RPO WM 

na lata 2014-2020: 

1. w pkt. 5 karty działania, w części dotyczącej 
danego działania lub  
poddziałania lub typu projektu (jeśli dotyczy),  

2. w pkt. 18 karty działania dotyczącym limitów i 
ograniczeń w realizacji  
projektu – z wyłączeniem limitów i ograniczeń 

dotyczących zasad  

kwalifikowania wydatków oraz katalogu 

wydatków specyficznych  

(jeśli dotyczy), 

3. w pkt. 27 karty działania dotyczącym 
minimalnej i maksymalnej wartości projektu 
(jeśli dotyczy), 

pracownik 

IOK – 

członek 

KOP 

tak / nie 

w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy 

do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak 

również do 

uzupełnienia 

lub poprawy 

projektu 

niespełnienie 

kryterium 

skutkuje 

- indywidualne 
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4. w pkt. 28 karty działania dotyczącym 
minimalnej i maksymalnej wartości wydatków 
kwalifikowalnych projektu (jeśli dotyczy). 

negatywną 

oceną projektu 

Poprawność przyjętych 

wskaźników 

Ocenie w ramach kryterium podlega: 

1. czy Wnioskodawca dokonał wyboru 
obligatoryjnych wskaźników dla danego 
działania / poddziałania, 

2. czy Wnioskodawca wybrał wszystkie 
wskaźniki adekwatne ze względu na typ i 
zakres projektu,  

3. czy Wnioskodawca przedstawił założenia 
dotyczące szacowania wartości wskaźników. 

pracownik 

IOK – 

członek 

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 

Pomoc publiczna 

 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy w projekcie 

występuje pomoc publiczna: 

1. w przypadku, gdy pomoc publiczna nie 
występuje w projekcie – czy przedstawiono 

pracownik 

IOK – 

członek 

KOP 

tak / nie 

w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

- indywidualne 
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uzasadnienie dla braku spełnienia 
przesłanek występowania pomocy publicznej 
wskazanych w art. 107 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej  

lub 

2. w przypadku, gdy pomoc publiczna 
występuje w projekcie – czy dofinansowanie 
projektu spełnia przesłanki występowania 
pomocy publicznej wskazane w art. 107 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,  

3. czy dla projektów, których dofinansowanie 
stanowić będzie pomoc publiczną lub pomoc 
de minimis, pomoc może zostać udzielona na 
gruncie obowiązujących rozporządzeń, w 
tym: 

f) czy okres realizacji projektu jest zgodny z 
przepisami właściwych rozporządzeń, 

g) czy spełniony jest efekt zachęty (jeśli 
dotyczy), 

h) czy katalog wydatków kwalifikowanych 
został określony zgodnie z właściwym 
rozporządzeniem, 

i) poprawność określenia maksymalnego 
procentowego poziomu wsparcia UE 
zgodnie z właściwym rozporządzeniem, 

j) czy spełnione są inne warunki wynikające 
z rozporządzenia, w oparciu o które 
udzielana jest pomoc (jeśli dotyczy) 

4. czy zostały przedstawione poprawne 
załączniki dla wybranego rodzaju pomocy 

kryterium 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy 

do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak 

również do 

uzupełnienia 

lub poprawy 

projektu 

niespełnienie 

kryterium 

skutkuje 

negatywną 

oceną projektu 
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publicznej lub pomocy de minimis (jeśli 
dotyczy). 

Kwalifikowalność 

wydatków 

Ocenie w ramach kryterium podlega formalna 

kwalifikowalność wydatków: 

1. potencjalna kwalifikowalność wydatków 
planowanych do poniesienia na podstawie 
informacji zawartych we wniosku o 
dofinansowanie, 

2. poprawność przypisania poszczególnych 
wydatków projektu do katalogu 
kwalifikowalnych zgodnie z zasadami 
zawartymi w SzOOP w wersji aktualnej na 
dzień zatwierdzenia kryterium przez Komitet 
Monitorujący Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020 oraz 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 w wersji aktualnej na dzień 
wystosowania wezwania do złożenia 
wniosku o dofinansowanie (w tym limity na 
poszczególne kategorie wydatków), 

3. wstępna kwalifikowalność podatku VAT, 

4. właściwy poziom dofinansowania dla 
poszczególnych kategorii wydatków. 

Komisja Oceny Projektów może zaproponować 

obniżenie wysokości wydatków kwalifikowanych 

pracownik 

IOK – 

członek 

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 
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projektu. Brak zgody Wnioskodawcy na obniżenie 

kosztów skutkuje negatywną oceną projektu. 

ocena finansowa 

Wykonalność i trwałość  

finansowa projektu 
Ocena w ramach kryterium służy potwierdzeniu 

finansowej możliwości i zasadności realizacji 

projektu, przy założonym współfinansowaniu ze 

środków UE oraz jego wpływu na utrzymanie 

płynności finansowej podmiotów zaangażowanych 

w realizację oraz eksploatację projektu w całym 

okresie jego ekonomicznego życia. W ramach 

kryterium ocenie podlega: 

1. poprawność założeń i obliczeń – analiza 
(ocena) zasadności i realności założeń 
przyjętych do analizy finansowej oraz 
poprawności (w tym spójności) 
przygotowanych kalkulacji, 

2. poziom dofinansowania – weryfikacja 
prawidłowości wnioskowanego poziomu 
dofinansowania, w tym metody ustalenia 
poziomu dofinansowania i jego wysokości, 
jak również analiza wskaźników efektywności 
finansowej pod kątem możliwości przyznania 
dofinansowania dla danego rodzaju projektu, 

3. trwałość finansowa – weryfikacja trwałości 
finansowej w przyjętym okresie odniesienia, 
bazująca na przedłożonych przez 
Wnioskodawcę informacjach na temat 
kondycji finansowej podmiotu/ów 
zaangażowanych w jego realizację i 
eksploatację (dane historyczne i 

KOP –  

pracownik 

IOK / 

ekspert w 

ramach 

dziedziny 

analiza 

finansowa 

 

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 
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prognozowane) oraz dodatkowych 
oświadczeniach i deklaracjach Wnioskodawcy 
dotyczących zdolności finansowej do 
realizacji inwestycji (ostateczne potwierdzenie 
zdolności finansowej do realizacji projektu 
poprzez przedstawienie dokumentów 
zabezpieczających wkład własny następuje 
bezpośrednio przed podpisaniem umowy o 
dofinansowanie),  

4. finansowa zasadność realizacji projektu – 
analiza (ocena), na podstawie uzyskanych 
wyników finansowych, racjonalności 
wydatkowania określonych środków 
finansowych, w tym ich efektywność. 

ocena merytoryczna 

Koncepcja realizacji 

projektu 

Ocena w ramach kryterium obejmuje badanie: 

1. merytoryczna kwalifikowalność 
wydatków: 

 czy deklarowane przez Wnioskodawcę 
wydatki są racjonalne, niezbędne, zasadne i 
oszczędne z punktu widzenia realizacji celu 
projektu, 

 czy wysokość wydatków jest adekwatna do 
planowanego celu projektu 

2. merytoryczna poprawność przyjętych 
wskaźników: 

 czy przedstawione wartości wskaźników są 
realne, możliwe do osiągnięcia i adekwatne do 
ponoszonych nakładów 

3. realność założeń harmonogramu rzeczowo-
finansowego  

KOP  

 

tak / nie 

w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy 

do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak 

również do 

uzupełnienia 

- indywidualne 
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W przypadku stwierdzenia braku zasadności 

ponoszenia wydatków w zaproponowanej 

wysokości, należy wezwać Wnioskodawcę do 

przedstawienia wyjaśnień. W przypadku braku 

odpowiednich wyjaśnień lub podtrzymania w ich 

efekcie oceny wskazującej na brak zasadności 

ponoszenia wydatków w zaproponowanej 

wysokości. 

Komisja Oceny Projektów może zaproponować 

obniżenie wysokości planowanych wydatków 

kwalifikowanych projektu. Brak zgody 

Wnioskodawcy na obniżenie kosztów skutkuje 

negatywną oceną projektu.  

W konsekwencji obniżenia wydatków mogą ulec 

korekcie wskaźniki oraz założenia harmonogramu 

rzeczowo-finansowego projektu 

lub poprawy 

projektu 

niespełnienie 

kryterium 

skutkuje 

negatywną 

oceną projektu 

Trwałość projektu 

 

 

Kryterium dotyczy wyłącznie projektów, w 

przypadku których zastosowanie ma zasada 

trwałości zgodnie z art. 71 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 

oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 

KOP  

 

tak / nie 

w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy 

do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak 

- indywidualne 
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Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie 

Rady (WE) nr 1083/2006. 

Ocena w ramach kryterium obejmuje badanie:  

1. potencjału i trwałości organizacyjnej 
podmiotu realizującego projekt, tj. 
posiadanie odpowiednich zasobów i struktur 
niezbędnych do zapewnienia właściwego 
zarządzania na etapie realizacji inwestycji,  

2. potencjału i trwałości organizacyjnej 
podmiotu zarządzającego projektem po jego 
zakończeniu (jeśli dotyczy), tj. posiadanie 
odpowiednich zasobów i struktur niezbędnych 
do zapewnienia właściwego zarządzania 
infrastrukturą na etapie jej eksploatacji 
(działalności operacyjnej), 

3. wykonalności technicznej i trwałości 
efektów projektu, tj. weryfikowane będzie, czy 
planowane do zastosowania rozwiązania 
techniczne / technologiczne:  

 są adekwatne ze względu na zakres 
projektu, 

 zapewniają wykonalność techniczną 
projektu,  

 gwarantują utrzymanie trwałości efektów 
projektu 

również do 

uzupełnienia 

lub poprawy 

projektu 

niespełnienie 

kryterium 

skutkuje 

negatywną 

oceną projektu 

Wpływ na zasadę równości 

szans kobiet i mężczyzn 

Ocenie w ramach kryterium podlega wpływ projektu 

na zasadę równości szans kobiet i mężczyzn.  
KOP  

 

tak / nie - indywidualne 
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 Kryterium zostanie uznane za spełnione w 

przypadku stwierdzenia pozytywnego lub 

neutralnego wpływu projektu na zasadę 

równości szans kobiet i mężczyzn. 

Ocena w ramach kryterium zostanie oparta o 

uzasadnienie przedstawione przez Wnioskodawcę 

we wniosku, w którym powinno zostać wskazane w 

jaki sposób projekt spełnia zasadę równości szans 

kobiet i mężczyzn lub jest w stosunku do niej 

neutralny.  

O neutralności można mówić jednak tylko wtedy, 

kiedy w ramach projektu wnioskodawca wskaże 

uzasadnienie, dlaczego dany projekt nie jest w 

stanie zrealizować jakichkolwiek działań w zakresie 

spełnienia ww. zasady. 

W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu 

na badaną politykę horyzontalną, należy zażądać 

od Wnioskodawcy wyjaśnień. Brak 

odpowiednich wyjaśnień lub podtrzymanie w ich 

efekcie oceny wskazującej na negatywny wpływ 

projektu na tę politykę horyzontalną skutkuje 

negatywną oceną projektu. 

 

 

w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy 

do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak 

również do 

uzupełnienia 

lub poprawy 

projektu 

niespełnienie 

kryterium 

skutkuje 

negatywną 

oceną projektu 

Wpływ na zasadę równości 
szans i niedyskryminacji, w 

Ocenie w ramach kryterium podlega zgodność 

projektu z zasadą równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 

KOP tak / nie - indywidualne 
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tym dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami 

niepełnosprawnościami. Dostępność oznacza, że 

wszystkie produkty projektu (na przykład strona lub 

aplikacja internetowa, materiały szkoleniowe, 

konferencja, wybudowane lub modernizowane 

obiekty, zakupione środki transportu) mogą być 

wykorzystywane (używane) przez osoby z 

niepełnosprawnościami. Kryterium zostanie uznane 

za spełnione gdy Wnioskodawca wykaże, że 

projekt realizuje zasadę równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 

niepełnoprawnościami, tj. przedstawi opis działań, 

planowanych do podjęcia w ramach realizacji 

projektu, które mają na celu zapewnienie 

dostępności poszczególnych produktów projektu 

dla użytkowników o różnych potrzebach 

wynikających z poszczególnych rodzajów 

niepełnosprawności z uwzględnieniem, że: 

a. weryfikowana będzie zgodność danego 

produktu z koncepcją uniwersalnego 

projektowania, co oznacza zastosowanie co 

najmniej standardów dostępności, 

stanowiących załącznik do wytycznych 

ministra właściwego ds. rozwoju 

regionalnego w zakresie realizacji zasady 

równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami oraz zasady 

równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 

funduszy unijnych na lata 2014-2020, w 

wersji aktualnej na dzień ogłoszenia 

w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy 

do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak 

również do 

uzupełnienia 

lub poprawy 

projektu 

niespełnienie 

kryterium 

skutkuje 

negatywną 

oceną projektu 
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konkursu / wystosowania wezwania do 

złożenia wniosku o dofinansowanie, 

b. w uzasadnionych przypadkach, zgodnie z 

podrozdziałem 5.2 pkt. 3 i 4 wytycznych, o 

których mowa w ppkt a), gdy Wnioskodawca 

wykaże brak możliwości zapewnienia zgodności 

produktów projektu ze standardami dostępności, 

o których mowa w ppkt a) oraz w przypadku 

projektów (w tym ich produktów) nieobjętych 

zakresem standardów dostępności, o których 

mowa w ppkt a) –weryfikowany będzie opis 

działań zmierzających do realizacji projektu w 

sposób dostępny dla osób z różnymi rodzajami 

niepełnosprawności oraz zapewnienia 

dostępności produktów projektu, 

c. uznanie neutralności produktu projektu jest 

dopuszczalne pod warunkiem wykazania przez 

wnioskodawcę, że dostępność nie dotyczy 

danego produktu na przykład z uwagi na brak 

jego bezpośrednich użytkowników. 

Wpływ na zrównoważony 
rozwój oraz ochronę i 
poprawę jakości 
środowiska naturalnego 

Ocenie w ramach kryterium podlega wpływ projektu 

na zasadę zrównoważonego rozwoju oraz ochronę 

i poprawę jakości środowiska naturalnego. 

Projekt uzyska pozytywną ocenę, w przypadku 

stwierdzenia co najmniej neutralnego (tj. 

neutralnego lub pozytywnego) wpływu na zasadę 

zrównoważonego rozwoju oraz ochronę i poprawę 

jakości środowiska naturalnego. 

KOP  

 

tak / nie 

w celu 
potwierdzenia 

spełnienia 
kryterium 

dopuszczalne 
jest wezwanie 
Wnioskodawcy 

do 
przedstawienia 
wyjaśnień, jak 

- indywidualne 
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W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na 
badaną politykę horyzontalną, należy zażądać od 
Wnioskodawcy wyjaśnień. Brak odpowiednich 
wyjaśnień lub podtrzymanie w ich efekcie oceny 
wskazującej na negatywny wpływ projektu na tę 
politykę horyzontalną skutkuje negatywną oceną 
projektu. 

również do 
uzupełnienia 
lub poprawy 

projektu 

niespełnienie 
kryterium 
skutkuje 

negatywną 
oceną projektu 

Stan przygotowania 
projektu do 
realizacji 

Dla projektów wymagających pozwolenia na 
budowę lub zgłoszenia budowy 

(nie dotyczy projektów realizowanych w 
formule „zaprojektuj i wybuduj”) 

kryterium zostanie uznane za spełnione, jeśli 
Wnioskodawca przedstawił koncepcję 
architektoniczno-budowalną lub inny dokument 
równoważny, zawierający w szczególności stan 
aktualny obiektu i jego aktualne przeznaczenie, 
zakres przewidywanych robót, w tym również 
rozwiązania związane z dostępnością, 
przewidywaną technologię, wyposażenie, 
przeznaczenie poszczególnych powierzchni 
budynku inne istotne aspekty związane z 
charakterem projektu. 

Dla projektów realizowanych w formule 
„zaprojektuj i wybuduj” 

kryterium zostanie uznane za spełnione, jeśli 
Wnioskodawca przedstawił co najmniej 
szczegółowy opisu działań w projekcie oraz 
program funkcjonalno- użytkowy oraz dokument 

KOP tak / nie 

w celu 
potwierdzenia 

spełnienia 
kryterium 

dopuszczalne 
jest wezwanie 
Wnioskodawcy 

do 
przedstawienia 
wyjaśnień, jak 

również do 
uzupełnienia 
lub poprawy 

projektu 

niespełnienie 
kryterium 
skutkuje 

negatywną 
oceną projektu 

- indywidualne 



771 

 

ten jest zgodny z zakresem rzeczowym projektu 
przedstawionym we wniosku o dofinansowanie. 

Dla projektów niewymagających pozwolenia na 
budowę 

kryterium zostanie uznane za spełnione, jeśli 
Wnioskodawca przedstawił co najmniej 
szczegółowy opis działań w projekcie oraz posiada 
opracowaną dokumentację / specyfikację 
techniczną (specyfikację planowanych do zakupu 
środków trwałych wraz z parametrami) oraz 
dokumenty te są zgodne z zakresem rzeczowym 
projektu przedstawionym we wniosku o 
dofinansowanie. 

Poprawa efektywności 
energetycznej projektu 

Ocenie w ramach kryterium podlega czy: 

1. osiągnięta zostanie poprawa efektywności 
energetycznej o co najmniej 25% w 
odniesieniu do projektu, 

2. w przypadku projektów, w których planowana 
jest wymiana źródła ciepła, w tym zmiana 
stosowanego paliwa w piecach 
indywidualnych, nastąpi redukcja emisji CO2 
o co najmniej 30% w odniesieniu do 
istniejących instalacji (jeśli dotyczy),  

3. w przypadku budowy nowych instalacji 
nastąpi wzrost efektywności energetycznej o 
co najmniej 10% w porównaniu do 
rozdzielonej produkcji energii cieplnej i 
elektrycznej przy zastosowaniu najlepszych 
dostępnych technologii (jeśli dotyczy). 

Kryterium jest oceniane w oparciu o informacje 
przedstawione przez Wnioskodawcę w ramach 

KOP  

 

tak / nie 

w celu 
potwierdzenia 

spełnienia 
kryterium 

dopuszczalne 
jest wezwanie 
Wnioskodawcy 

do 
przedstawienia 
wyjaśnień, jak 

również do 
uzupełnienia 
lub poprawy 

projektu 

niespełnienie 
kryterium 
skutkuje 

- indywidualne 
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audytu energetycznego oraz wniosku o 
dofinansowanie. 

negatywną 
oceną projektu 

 



Działanie 14.4  REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym – tabor autobusowy 

 

 

nazwa 
kryterium 

definicja kryterium 
oceniają

cy 
ocena waga rodzaj 

ocena formalna 

Kwalifikowalno
ść 
wnioskodawcy 
i partnerów  
(jeśli dotyczy) 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy Wnioskodawca i partnerzy 
(jeśli dotyczy) znajdują się w katalogu typów Beneficjentów w SzOOP 
w wersji aktualnej na dzień zatwierdzenia kryterium przez Komitet 
Monitorujący RPO WM na lata 2014-2020 dla danego działania / 
poddziałania / typu projektu.   

Ponadto weryfikowane będzie, czy Wnioskodawca i partnerzy (jeśli 
dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie, 
tj. czy nie zachodzą przesłanki określone w:  

1. art. 207 ust. 4 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (j.t. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634, z późn. zm.),  

2. 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 (j.t. Dz.U. 
z 2021 r., poz. 1745), 

3. 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 2020 r. poz.358 z późn. zm.).  

pracowni
k IOK – 
członek 

KOP 

tak / nie 

w celu 
potwierdzeni
a spełnienia 

kryterium 
dopuszczaln
e wezwanie 
Wnioskodaw

cy do 
przedstawie

nia 
wyjaśnień, 
jak również 

do 
uzupełnienia 
lub poprawy 

projektu 

- indywidual
ne 

nr i nazwa osi priorytetowej 14 OŚ PRIORYTETOWA REACT-EU DLA ZDROWIA I GOSPODARKI W MAŁOPOLSCE 

nr i nazwa działania Działanie 14.4  REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym – tabor autobusowy  

typ projektu A. tabor autobusowy 
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Ocena w punktach 1-3 odbywa się w oparciu o oświadczenia 
przedstawione przez Wnioskodawcę i partnerów (jeśli dotyczy).  

Weryfikowane będzie również, czy Wnioskodawca i partnerzy (jeśli 
dotyczy) nie podlega / nie podlegają wykluczeniu z otrzymania 
wsparcia wynikającemu z nałożonych sankcji w związku z agresją 
Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, tj.: 

4. Wnioskodawca i partnerzy (jeśli dotyczy) nie są osobami lub 
podmiotami, względem których stosowane są środki sankcyjne 

5. Wnioskodawca i partnerzy (jeśli dotyczy) nie są związani z osobami 
lub podmiotami, względem których stosowane są środki sankcyjne. 

Ocena pkt. 4 i 5 odbywa się w oparciu o oświadczenia wnioskodawcy i  
partnerów (jeśli dotyczy) oraz może podlegać weryfikacji w oparciu 
m.in. o listę osób i podmiotów, względem których stosowane są środki 
sankcyjne publikowaną na stronie BIP MSWiA. 

niespełnieni
e kryterium 

skutkuje 
negatywną 

oceną 
projektu 

Kwalifikowalno
ść projektu 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy: 

1. projekt jest zgodny z celami danego działania / poddzałania, 

2. projekt wpisuje się w typy projektów wskazane dla danego 
działania / poddziałania, zgodnie z SzOOP w wersji aktualnej na 
dzień zatwierdzenia kryterium przez Komitet Monitorujący 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 
na lata 2014-2020, 

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 (z 

zastrzeżeniem art. 65 ust. 10a),  

 nie rozpoczął realizacji projektu przed dniem złożenia wniosku 

o dofinansowanie albo, że realizując projekt przed dniem 

pracowni
k IOK – 
członek 

KOP 

tak / nie 

w celu 
potwierdzeni
a spełnienia 
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e wezwanie 
Wnioskodaw

cy do 
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jak również 

do 
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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, 

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

5. projekt jest ujęty w wykazie projektów zidentyfikowanych w 

ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącym załącznik do 

SzOOP w wersji aktualnej na dzień wystosowania wezwania do 

złożenia wniosku o dofinansowanie, 

6. występuje zgodność z zasadniczymi elementami projektu 

wskazanego w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach 

trybu pozakonkursowego, 

7. projekt jest zgodny z przepisami prawa w zakresie ocen 

oddziaływania na środowisko (jeśli dotyczy), tj. ustawy z dn. 3 

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 

jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2022 r., 

poz. 1029 z późn. zm.) lub Wnioskodawca przedstawił 

zobowiązanie do spełnienia tego warunku najpóźniej na dzień 

podpisania umowy o dofinansowanie (jeśli dotyczy), 

8. Wnioskodawca przedstawił dokumenty właściwych organów 
odpowiedzialnych za monitorowanie obszarów sieci Natura 2000 
oraz odpowiedzialnych za gospodarkę wodną (jeśli dotyczy), 

lub poprawy 
projektu 

niespełnieni
e kryterium 

skutkuje 
negatywną 

oceną 
projektu 
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9. zakres rzeczowy projektu wykazuje zgodność z miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego zgodnie z 
oświadczeniem przedstawionym przez Wnioskodawcę lub 
Wnioskodawca przedstawił decyzję o warunkach zabudowy lub 
kopię decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dotyczącą 
zakresu projektu opisanego we wniosku o dofinansowanie lub w 
przypadku projektów realizowanych w trybie zaprojektuj i wybuduj 
przedstawił zobowiązanie do spełnienia tego warunku najpóźniej 
na dzień podpisania umowy o dofinansowanie (jeśli dotyczy), 

10. Wnioskodawca przedstawił pozwolenie na budowę, zgłoszenie 
robót budowlanych lub inne decyzje i uzgodnienia z właściwymi 
organami dotyczące zakresu projektu opisanego we wniosku o 
dofinansowanie lub przedstawił zobowiązanie do spełnienia tego 
warunku najpóźniej na dzień złożenia pierwszego wniosku o 
płatność obejmującego roboty budowlane (jeśli dotyczy), 

11. Wnioskodawca przedstawił koncepcję architektoniczno-
budowalną lub inny dokument równoważny, zawierający w 
szczególności stan aktualny obiektu i jego aktualne 
przeznaczenie, zakres przewidywanych robót, w tym również 
rozwiązania związane z dostępnością, przewidywana 
technologia, wyposażenie, przeznaczenie poszczególnych 
powierzchni budynku, inne istotne aspekty związane z 
charakterem projektu (jeśli dotyczy), 

12. Wnioskodawca przedstawił wyciąg z dokumentacji technicznej, 
specyfikację zakupywanych środków trwałych / sprzętu / 
rozwiązań informatycznych lub program funkcjonalno–użytkowy 
dla projektu (w zależności od zakresu rzeczowego oraz 
wybranego trybu realizacji projektu) dotyczące zakresu projektu 
opisanego we wniosku o dofinansowanie, 

13. w odniesieniu do projektów dotyczących obiektów objętych 
ochroną konserwatorską Wnioskodawca przedstawił pozwolenie 
konserwatorskie dla zakresu rzeczowego projektu opisanego we 
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wniosku o dofinansowanie (jeśli dotyczy) lub Wnioskodawca 
przedstawił zobowiązanie do spełnienia tego warunku najpóźniej 
na dzień złożenia pierwszego wniosku o płatność rozliczającego 
koszty kwalifikowalne dotyczące robót budowlanych / 
wnioskującego o zaliczkę, 

14. Wnioskodawca przedstawił prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele realizacji projektu oraz okres trwałości 
lub przedstawił zobowiązanie do spełnienia tego warunku 
najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie (jeśli 
dotyczy), 

15. Wnioskodawca przedstawił poprawne oświadczenia wymagane 
regulaminem przygotowania i oceny dla projektów realizowanych 
w trybie nadzwyczajnym, o których mowa we wniosku o 
dofinansowanie, w części zawierającej listę załączników oraz w 
części zawierającej oświadczenia, 

16. wybór partnera został dokonany 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 (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.), a także 
Wnioskodawca dostarczył poprawną i spójną z zakresem 
rzeczowym projektu umowę partnerską lub inny dokument 
wskazany jako dopuszczalny w regulaminie przygotowania i 
oceny dla projektów realizowanych w trybie nadzwyczajnym lub 
Wnioskodawca przedstawił zobowiązanie do spełnienia tego 
warunku najpóźniej na dzień podpisania umowy o 
dofinansowanie (jeśli dotyczy). 

Ocena w pkt. od 8 do 16 odbywa się w oparciu o dokumentację 
załączoną do wniosku o dofinansowanie. 

Specyficzne 
warunki 
wstępne  

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy projekt jest zgodny z 
formalnymi warunkami specyficznymi dla danego działania / 
podziałania określonymi w SzOOP w wersji aktualnej na dzień 

pracowni
k IOK – 

tak / nie 

w celu 
potwierdzeni

- indywidual
ne 
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 zatwierdzenia kryterium przez Komitet Monitorujący RPO WM na lata 
2014-2020: 

1. w pkt. 5 karty działania, w części dotyczącej danego działania lub  
poddziałania lub typu projektu (jeśli dotyczy),  

2. w pkt. 18 karty działania dotyczącym limitów i ograniczeń w 
realizacji projektu – z wyłączeniem limitów i ograniczeń 
dotyczących zasad kwalifikowania wydatków oraz katalogu 
wydatków specyficznych  
(jeśli dotyczy), 

3. w pkt. 27 karty działania dotyczącym minimalnej i maksymalnej 
wartości projektu (jeśli dotyczy), 

4. w pkt. 28 karty działania dotyczącym minimalnej i maksymalnej 
wartości wydatków kwalifikowalnych projektu (jeśli dotyczy). 

członek 
KOP 

a spełnienia 
kryterium 

dopuszczaln
e wezwanie 
Wnioskodaw

cy do 
przedstawie

nia 
wyjaśnień, 
jak również 

do 
uzupełnienia 
lub poprawy 

projektu 

niespełnieni
e kryterium 

skutkuje 
negatywną 

oceną 
projektu 

Poprawność 
przyjętych 
wskaźników 

Ocenie w ramach kryterium podlega: 

1. czy Wnioskodawca dokonał wyboru obligatoryjnych wskaźników 
dla danego działania / poddziałania, 

2. czy Wnioskodawca wybrał wszystkie wskaźniki adekwatne ze 
względu na typ zakres projektu,  

3. czy Wnioskodawca przedstawił założenia dotyczące szacowania 
wartości wskaźników. 
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wyjaśnień, 
jak również 

do 
uzupełnienia 
lub poprawy 

projektu 

niespełnieni
e kryterium 

skutkuje 
negatywną 

oceną 
projektu 

Pomoc 
publiczna 

 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy w projekcie występuje pomoc 
publiczna: 

1. w przypadku, gdy pomoc publiczna nie występuje w projekcie – 
czy przedstawiono uzasadnienie dla braku spełnienia przesłanek 
występowania pomocy publicznej wskazanych w art. 107 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej  

lub 

2. w przypadku, gdy pomoc publiczna występuje w projekcie – czy 
dofinansowanie projektu spełnia przesłanki występowania 
pomocy publicznej wskazane w art. 107 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej,  

3. czy dla projektów, których dofinansowanie stanowić będzie 
pomoc publiczną lub pomoc de minimis, pomoc może zostać 
udzielona na gruncie obowiązujących rozporządzeń, w tym: 

a) czy okres realizacji projektu jest zgodny z przepisami 
właściwych rozporządzeń, 

b) czy spełniony jest efekt zachęty (jeśli dotyczy), 
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c) czy katalog wydatków kwalifikowanych został określony 
zgodnie z właściwym rozporządzeniem, 

d) poprawność określenia maksymalnego procentowego 
poziomu wsparcia UE zgodnie z właściwym rozporządzeniem, 

e) czy spełnione są inne warunki wynikające z rozporządzenia, 
w oparciu o które udzielana jest pomoc (jeśli dotyczy) 

4. czy zostały przedstawione poprawne załączniki dla wybranego 
rodzaju pomocy publicznej lub pomocy de minimis (jeśli dotyczy). 

niespełnieni
e kryterium 

skutkuje 
negatywną 

oceną 
projektu 

Kwalifikowalno
ść wydatków 

Ocenie w ramach kryterium podlega formalna kwalifikowalność 
wydatków: 

1. potencjalna kwalifikowalność wydatków planowanych do 
poniesienia na podstawie informacji zawartych we wniosku o 
dofinansowanie, 

2. poprawność przypisania poszczególnych wydatków projektu do 
katalogu kwalifikowalnych zgodnie z zasadami zawartymi w 
SzOOP w wersji aktualnej na dzień zatwierdzenia kryterium 
przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz 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 w 
wersji aktualnej na dzień wystosowania wezwania do złożenia 
wniosku o dofinansowanie (w tym limity na poszczególne 
kategorie wydatków), 

3. wstępna kwalifikowalność podatku VAT, 

4. właściwy poziom dofinansowania dla poszczególnych kategorii 
wydatków. 
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Komisja Oceny Projektów może zaproponować obniżenie wysokości 
wydatków kwalifikowanych projektu. Brak zgody Wnioskodawcy na 
obniżenie kosztów skutkuje negatywną oceną projektu. 

oceną 
projektu 

ocena finansowa 

Wykonalność i 
trwałość  
finansowa 
projektu 

Ocena w ramach kryterium służy potwierdzeniu finansowej możliwości i 
zasadności realizacji projektu, przy założonym współfinansowaniu ze 
środków UE oraz jego wpływu na utrzymanie płynności finansowej 
podmiotów zaangażowanych w realizację oraz eksploatację projektu w 
całym okresie jego ekonomicznego życia. W ramach kryterium ocenie 
podlega: 

1. poprawność założeń i obliczeń – analiza (ocena) zasadności i 
realności założeń przyjętych do analizy finansowej oraz 
poprawności (w tym spójności) przygotowanych kalkulacji, 

2. poziom dofinansowania – weryfikacja prawidłowości 
wnioskowanego poziomu dofinansowania, w tym metody 
ustalenia poziomu dofinansowania i jego wysokości, jak również 
analiza wskaźników efektywności finansowej pod kątem 
możliwości przyznania dofinansowania dla danego rodzaju 
projektu, 

3. trwałość finansowa – weryfikacja trwałości finansowej w 
przyjętym okresie odniesienia, bazująca na przedłożonych przez 
Wnioskodawcę informacjach na temat kondycji finansowej 
podmiotu/ów zaangażowanych w jego realizację i eksploatację 
(dane historyczne i prognozowane) oraz dodatkowych 
oświadczeniach i deklaracjach Wnioskodawcy dotyczących 
zdolności finansowej do realizacji inwestycji (ostateczne 
potwierdzenie zdolności finansowej do realizacji projektu poprzez 
przedstawienie dokumentów zabezpieczających wkład własny 
następuje bezpośrednio przed podpisaniem umowy o 
dofinansowanie),  

4. finansowa zasadność realizacji projektu – analiza (ocena), na 
podstawie uzyskanych wyników finansowych, racjonalności 

KOP –  
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wydatkowania określonych środków finansowych, w tym ich 
efektywność. 

ocena merytoryczna 

Koncepcja 
realizacji 
projektu 

Ocena w ramach kryterium obejmuje badanie: 

1. merytoryczna kwalifikowalność wydatków: 

 czy deklarowane przez Wnioskodawcę wydatki są racjonalne, 
niezbędne, zasadne i oszczędne z punktu widzenia realizacji celu 
projektu, 

 czy wysokość wydatków jest adekwatna do planowanego celu 
projektu 

2. merytoryczna poprawność przyjętych wskaźników: 

 czy przedstawione wartości wskaźników są realne, możliwe do 
osiągnięcia i adekwatne do ponoszonych nakładów 

3. realność założeń harmonogramu rzeczowo-finansowego  

W przypadku stwierdzenia braku zasadności ponoszenia wydatków w 
zaproponowanej wysokości, należy wezwać Wnioskodawcę do 
przedstawienia wyjaśnień. W przypadku braku odpowiednich wyjaśnień 
lub podtrzymania w ich efekcie oceny wskazującej na brak zasadności 
ponoszenia wydatków w zaproponowanej wysokości, Komisja Oceny 
Projektów proponuje obniżenie wysokości planowanych wydatków 
kwalifikowanych projektu. Brak zgody Wnioskodawcy na obniżenie 
kosztów skutkuje negatywną oceną projektu.  

W konsekwencji obniżenia wydatków mogą ulec korekcie wskaźniki 
oraz założenia harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu 

KOP  
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Systemy 
napędowe 
taboru 
autobusowego 

W ramach kryterium ocenie podlega, czy: 

1. projekt obejmuje nabycie wyłącznie bezemisyjnych bądź 

ekologicznie czystych (w rozumieniu Dyrektywy PE i Rady (UE) 

2019/1161) pojazdów transportu publicznego 

pracowni
k IOK – 
członek 

KOP 

tak / nie 

w celu 
potwierdzeni
a spełnienia 

- indywidual
ne 



783 

 

lub  

2. w uzasadnionych przypadkach, tam gdzie istnieją przeszkody 

natury technicznej lub eksploatacyjnej dla inwestycji w tabor 

bezemisyjny bądź ekologicznie czysty – projekt dotyczy nabycia 

pojazdów z silnikami hybrydowymi łączącymi paliwo diesel 

(spełniające co najmniej normę EURO-6) oraz napęd elektryczny 

lub łączącymi napęd elektryczny i gazowy lub zasilanych jedynie 

CNG.  

W takim przypadku ocena odbywa się w oparciu o 
przedstawione przez Wnioskodawcę uzasadnienie dla nabycia 
taboru autobusowego, o którym mowa w pkt 2. 

kryterium 
dopuszczaln
e wezwanie 
Wnioskodaw

cy do 
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skutkuje 
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oceną 
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Trwałość 
projektu 

 

 

Kryterium dotyczy wyłącznie projektów, w przypadku których 
zastosowanie ma zasada trwałości zgodnie z art. 71 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie 
Rady (WE) nr 1083/2006. 
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Ocena w ramach kryterium obejmuje badanie:  

1. potencjału i trwałości organizacyjnej podmiotu realizującego 
projekt, tj. posiadanie odpowiednich zasobów i struktur 
niezbędnych do zapewnienia właściwego zarządzania na etapie 
realizacji inwestycji,  

2. potencjału i trwałości organizacyjnej podmiotu zarządzającego 
projektem po jego zakończeniu (jeśli dotyczy), tj. posiadanie 
odpowiednich zasobów i struktur niezbędnych do zapewnienia 
właściwego zarządzania infrastrukturą na etapie jej eksploatacji 
(działalności operacyjnej), 

3. wykonalności technicznej i trwałości efektów projektu, tj. 
weryfikowane będzie, czy planowane do zastosowania rozwiązania 
techniczne / technologiczne:  

 są adekwatne ze względu na zakres projektu, 

 zapewniają wykonalność techniczną projektu,  

 gwarantują utrzymanie trwałości efektów projektu 

jak również 
do 

uzupełnienia 
lub poprawy 

projektu 

niespełnieni
e kryterium 

skutkuje 
negatywną 

oceną 
projektu 

Wpływ na 
zasadę 
równości 
szans kobiet i 
mężczyzn 

 

Ocenie w ramach kryterium podlega wpływ projektu na zasadę 
równości szans kobiet i mężczyzn.  

Kryterium zostanie uznane za spełnione w przypadku 
stwierdzenia pozytywnego lub neutralnego wpływu projektu na 
zasadę równości szans kobiet i mężczyzn. 

Ocena w ramach kryterium zostanie oparta o uzasadnienie 
przedstawione przez Wnioskodawcę we wniosku, w którym powinno 
zostać wskazane w jaki sposób projekt spełnia zasadę równości szans 
kobiet i mężczyzn lub jest w stosunku do niej neutralny.  

O neutralności można mówić jednak tylko wtedy, kiedy w ramach 
projektu wnioskodawca wskaże uzasadnienie, dlaczego dany projekt 
nie jest w stanie zrealizować jakichkolwiek działań w zakresie 
spełnienia ww. zasady. 

W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na badaną 
politykę horyzontalną, należy zażądać od Wnioskodawcy 

KOP  

 

tak / nie 

w celu 
potwierdzeni
a spełnienia 

kryterium 
dopuszczaln
e wezwanie 
Wnioskodaw

cy do 
przedstawie

nia 
wyjaśnień, 
jak również 

do 
uzupełnienia 

- indywidual
ne 
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wyjaśnień. Brak odpowiednich wyjaśnień lub podtrzymanie w ich 
efekcie oceny wskazującej na negatywny wpływ projektu na tę 
politykę horyzontalną skutkuje negatywną oceną projektu. 

 

 

lub poprawy 
projektu 

niespełnieni
e kryterium 

skutkuje 
negatywną 

oceną 
projektu 

Wpływ na 
zasadę 
równości 
szans i 
niedyskrymina
cji, w tym 
dostępności 
dla osób z 
niepełnospraw
nościami 

Ocenie w ramach kryterium podlega zgodność projektu z zasadą 
równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami. Dostępność oznacza, że wszystkie produkty 
projektu (na przykład strona lub aplikacja internetowa, materiały 
szkoleniowe, konferencja, wybudowane lub modernizowane obiekty, 
zakupione środki transportu) mogą być wykorzystywane (używane) 
przez osoby z niepełnosprawnościami. Kryterium zostanie uznane za 
spełnione gdy Wnioskodawca wykaże, że projekt realizuje zasadę 
równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnoprawnościami, tj. przedstawi opis działań, planowanych do 
podjęcia w ramach realizacji projektu, które mają na celu zapewnienie 
dostępności poszczególnych produktów projektu dla użytkowników o 
różnych potrzebach wynikających z poszczególnych rodzajów 
niepełnosprawności z uwzględnieniem, że: 

a. weryfikowana będzie zgodność danego produktu z koncepcją 

uniwersalnego projektowania, co oznacza zastosowanie co najmniej 

standardów dostępności, stanowiących załącznik do wytycznych 

ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie realizacji 

zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla 

osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i 

mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, w wersji 

aktualnej na dzień ogłoszenia konkursu / wystosowania wezwania 

do złożenia wniosku o dofinansowanie, 

KOP tak / nie 

w celu 
potwierdzeni
a spełnienia 

kryterium 
dopuszczaln
e wezwanie 
Wnioskodaw

cy do 
przedstawie

nia 
wyjaśnień, 
jak również 

do 
uzupełnienia 
lub poprawy 

projektu 

niespełnieni
e kryterium 

skutkuje 
negatywną 

oceną 
projektu 

- indywidual
ne 
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b. w uzasadnionych przypadkach, zgodnie z podrozdziałem 5.2 pkt. 3 i 

4 wytycznych, o których mowa w ppkt a), gdy Wnioskodawca wykaże 

brak możliwości zapewnienia zgodności produktów projektu ze 

standardami dostępności, o których mowa w ppkt a) oraz w 

przypadku projektów (w tym ich produktów) nieobjętych zakresem 

standardów dostępności, o których mowa w ppkt a) – weryfikowany 

będzie opis działań zmierzających do realizacji projektu w sposób 

dostępny dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz 

zapewnienia dostępności produktów projektu, 

c. uznanie neutralności produktu projektu jest dopuszczalne pod 

warunkiem wykazania przez wnioskodawcę, że dostępność nie 

dotyczy danego produktu na przykład z uwagi na brak jego 

bezpośrednich użytkowników. 

Wpływ na 
zrównoważony 
rozwój oraz 
ochronę i 
poprawę 
jakości 
środowiska 
naturalnego 

Ocenie w ramach kryterium podlega wpływ projektu na zasadę 
zrównoważonego rozwoju oraz ochronę i poprawę jakości środowiska 
naturalnego. 

Projekt uzyska pozytywną ocenę, w przypadku stwierdzenia co 
najmniej neutralnego (tj. neutralnego lub pozytywnego) wpływu na 
zasadę zrównoważonego rozwoju oraz ochronę i poprawę jakości 
środowiska naturalnego. 

W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na badaną 
politykę horyzontalną, należy zażądać od Wnioskodawcy 
wyjaśnień. Brak odpowiednich wyjaśnień lub podtrzymanie w ich 
efekcie oceny wskazującej na negatywny wpływ projektu na tę 
politykę horyzontalną skutkuje negatywną oceną projektu. 

KOP  

 

tak / nie 

w celu 
potwierdzeni
a spełnienia 

kryterium 
dopuszczaln

e jest 
wezwanie 

Wnioskodaw
cy do 

przedstawie
nia 

wyjaśnień, 
jak również 

do 
uzupełnienia 
lub poprawy 

projektu 

- indywidual
ne 
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niespełnieni
e kryterium 

skutkuje 
negatywną 

oceną 
projektu 

Stan 
przygotowania 
projektu do 
realizacji 

Dla projektów wymagających pozwolenia na budowę lub 
zgłoszenia budowy 

(nie dotyczy projektów realizowanych w formule „zaprojektuj i 
wybuduj”) 

Wnioskodawca przedstawił koncepcję architektoniczno-budowalną lub 
inny dokument równoważny, zawierający w szczególności stan 
aktualny obiektu i jego aktualne przeznaczenie, zakres 
przewidywanych robót, w tym również rozwiązania związane z 
dostępnością, przewidywaną technologię, wyposażenie, przeznaczenie 
poszczególnych powierzchni budynku inne istotne aspekty związane z 
charakterem projektu. 
Dla projektów realizowanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” 
kryterium zostanie uznane za spełnione, jeśli Wnioskodawca 
przedstawił co najmniej szczegółowy opisu działań w projekcie oraz 
program funkcjonalno-użytkowy oraz dokument ten jest zgodny z 
zakresem rzeczowym projektu przedstawionym we wniosku o 
dofinansowanie. 
Dla projektów niewymagających pozwolenia na budowę 
kryterium zostanie uznane za spełnione, jeśli Wnioskodawca 
przedstawił co najmniej szczegółowy opis działań w projekcie oraz 
posiada opracowaną dokumentację / specyfikację techniczną 
(specyfikację planowanych do zakupu środków trwałych wraz z 
parametrami) oraz dokumenty te są zgodne z zakresem rzeczowym 
projektu przedstawionym we wniosku o dofinansowanie. 

KOP tak / nie 

w celu 
potwierdzeni
a spełnienia 

kryterium 
dopuszczaln

e jest 
wezwanie 

Wnioskodaw
cy do 

przedstawie
nia 

wyjaśnień, 
jak również 

do 
uzupełnienia 
lub poprawy 

projektu 

niespełnieni
e kryterium 

skutkuje 
negatywną 

oceną 
projektu 

- indywidual
ne 

 



Działanie 14.5 REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym - wsparcie grantowe dla NGO oraz JST w zakresie infrastruktury społecznej 

(PRIORYTET INWESTYCYJNY 13i) 

nr i nazwa osi priorytetowej 14 OŚ PRIORYTETOWA REACT-EU dla zdrowia i gospodarki w Małopolsce 

nr i nazwa działania Działanie 14.5 REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym - wsparcie 
grantowe dla NGO oraz JST w zakresie infrastruktury społecznej (PRIORYTET 
INWESTYCYJNY 13i) 

typ projektu A. wsparcie grantowe dla organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu 
terytorialnego w zakresie infrastruktury społecznej 

 

nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

Ocena formalno-merytoryczna 

Kwalifikowalność 
wnioskodawcy i 
partnerów  

(jeśli dotyczy) 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy 

Wnioskodawca i partnerzy (jeśli dotyczy) znajdują się 
w katalogu typów Beneficjentów w SzOOP w wersji 
aktualnej na dzień zatwierdzenia kryterium przez 
Komitet Monitorujący RPO WM na lata 2014-2020  dla 
danego działania / poddziałania / typu projektu. 

Ponadto weryfikowane będzie, czy Wnioskodawca i 
partnerzy (jeśli dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z 
ubiegania się o dofinansowanie, tj. czy nie  zachodzą 
przesłanki określone w:  

a) art. 207 ust. 4 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 
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 

pracownik 
IOK – 

członek 
KOP 

tak / nie  

w celu 
potwierdzenia 

spełnienia 
kryterium 

dopuszczalne 
wezwanie 

Wnioskodawcy 
do 

przedstawienia 
wyjaśnień, jak 

również do 
uzupełnienia 
lub poprawy 

projektu  

niespełnienie 
kryterium 

- indywidu
alne 
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nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2021 r., 
poz. 1745), 

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 2020 
r. poz. 358). 

Ocena punktów 1-3 odbywa się w oparciu o 
oświadczenia przedstawione przez Wnioskodawcę i 
partnerów (jeśli dotyczy). 

 

Weryfikowane będzie również, czy Wnioskodawca i 
partnerzy (jeśli dotyczy) nie podlega/nie podlegają 
wykluczeniu z otrzymania wsparcia wynikającemu z 
nałożonych sankcji w związku z agresją Federacji 
Rosyjskiej na Ukrainę tj.: 

d) Wnioskodawca i partnerzy (jeśli dotyczy) nie są 

osobami lub podmiotami, względem, których 

stosowane są środki sankcyjne 

e) Wnioskodawca i partnerzy (jeśli dotyczy) nie są 

związani z osobami lub podmiotami, względem, 

których stosowane są środki sankcyjne 

Ocena pkt. 4 i 5 odbywa się w oparciu o oświadczenia 
wnioskodawcy i  partnerów (jeśli dotyczy) oraz może 
podlegać weryfikacji w oparciu m.in. o listę osób i 
podmiotów, względem których stosowane są środki 
sankcyjne publikowaną na stronie BIP MSWiA. 

skutkuje 
negatywną 

oceną projektu 

Kwalifikowalność 
projektu 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy: 

1. projekt jest zgodny z celami danego działania / 
poddziałania, 

pracownik 
IOK – 

tak / nie 

w celu 
potwierdzenia 

- indywidu
alne 
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nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

2. projekt wpisuje się w typy projektów wskazane dla 
danego działania / poddziałania, zgodnie z SzOOP 
w wersji aktualnej na dzień zatwierdzenia kryterium 
przez Komitet Monitorujący RPO WM na lata 2014-
2020, 

3. projekt jest ujęty w wykazie projektów 
zidentyfikowanych w ramach trybu 
pozakonkursowego, stanowiącym załącznik do 
SzOOP, w wersji aktualnej na dzień wystosowania 
wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie, 

4. występuje zgodność z zasadniczymi elementami 
projektu wskazanego w wykazie projektów 
zidentyfikowanych w ramach trybu 
pozakonkursowego, 

5. projekt jest zgodny z zasadami realizacji projektu 
grantowego, w tym uwzględnia obowiązki 
grantodawcy, określone w SzOOP w wersji 
aktualnej na dzień zatwierdzenia kryterium przez 
Komitet Monitorujący RPO WM na lata 2014-2020, 
w tym: 

a) Wnioskodawca przedstawił regulamin 
udzielania grantów w ramach projektu zgodny z 
ww. zasadami i obowiązkami, 

b) Wnioskodawca przedstawił zobowiązanie do 
przedstawienia do zatwierdzenia przez 
Instytucję Zarządzającą RPO WM procedur 
dotyczących wyboru wniosku o powierzenie 
grantu, jako warunku koniecznego do podjęcia 
uchwały o dofinansowaniu projektu,   

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

członek 
KOP 

spełnienia 
kryterium 

dopuszczalne 
wezwanie 

Wnioskodawcy 
do 

przedstawienia 
wyjaśnień, jak 

również do 
uzupełnienia 
lub poprawy 

projektu  

niespełnienie 
kryterium 
skutkuje 

negatywną 
oceną projektu 
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nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

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, 

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

Ocena w pkt. od 6 do 7 odbywa się w oparciu o 
oświadczenie przedstawione przez Wnioskodawcę. 

8. projekt będzie realizowany na terenie województwa 
małopolskiego, 

9. Wnioskodawca przedstawił poprawne 
oświadczenia wymagane regulaminem 
przygotowania i oceny dla projektów 
pozakonkursowych, o których mowa we wniosku o 
dofinansowanie, w części zawierającej listę 
załączników oraz w części zawierającej 
oświadczenia. 



792 

 

nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

Ocena w pkt. 9 będzie prowadzona w oparciu o 
dokumentację załączoną do wniosku o 
dofinansowanie. 

Poprawność 
przyjętych 
wskaźników 

Ocenie w ramach kryterium podlega formalna 
poprawność przyjętych wskaźników: 

1. czy Wnioskodawca dokonał wyboru obligatoryjnych 
wskaźników dla danego działania / poddziałania, 

2. czy Wnioskodawca wybrał wszystkie wskaźniki 
adekwatne ze względu na zakres projektu. 

pracownik 
IOK – 

członek 
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  

- indywidu
alne 

Pomoc publiczna Ocenie w ramach kryterium podlega, czy w projekcie 
występuje pomoc publiczna: 

1. w przypadku, gdy pomoc publiczna nie występuje 
w projekcie – czy przedstawiono uzasadnienie 
dla braku spełnienia przesłanek występowania 

pracownik 
IOK – 

członek 
KOP 

tak / nie 

w celu 
potwierdzenia 

spełnienia 
kryterium 

dopuszczalne 

- indywidu
alne 
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pomocy publicznej wskazanych w art. 107 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej  

lub 

2. w przypadku, gdy pomoc publiczna występuje w 
projekcie – czy dofinansowanie projektu spełnia 
przesłanki występowania pomocy publicznej 
wskazane w art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej,  

3. czy dla projektów, których dofinansowanie stanowić 
będzie pomoc publiczną lub pomoc de minimis, 
pomoc może zostać udzielona na gruncie 
obowiązujących rozporządzeń, w tym: 

a) czy okres realizacji projektu jest zgodny z 
przepisami właściwych rozporządzeń, 

b) czy spełniony jest efekt zachęty (jeśli 
dotyczy), 

c) czy katalog wydatków kwalifikowanych został 
określony zgodnie z właściwym 
rozporządzeniem, 

d) poprawność określenia maksymalnego 
procentowego poziomu wsparcia UE zgodnie 
z właściwym rozporządzeniem (jeśli dotyczy), 

e) czy spełnione są inne warunki wynikające z 
rozporządzenia, w oparciu o które udzielana 
jest pomoc (jeśli dotyczy), 

4. czy zostały przedstawione poprawne załączniki 
dla wybranego rodzaju pomocy publicznej lub 
pomocy de minimis (jeśli dotyczy). 

wezwanie 
Wnioskodawcy 

do 
przedstawienia 
wyjaśnień, jak 

również do 
uzupełnienia 
lub poprawy 

projektu  

niespełnienie 
kryterium 
skutkuje 

negatywną 
oceną projektu 
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Kwalifikowalność 
wydatków 

Ocenie w ramach kryterium podlega kwalifikowalność 
wydatków: 

1. potencjalna kwalifikowalność wydatków 
planowanych do poniesienia na podstawie 
informacji zawartych we wniosku o 
dofinansowanie, 

2. poprawność przypisania poszczególnych 
wydatków projektu do katalogu kwalifikowalnych 
zgodnie z zasadami zawartymi w SzOOP w 
wersji aktualnej na dzień zatwierdzenia kryterium 
przez Komitet Monitorujący RPO WM na lata 
2014-2020 oraz 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 w wersji aktualnej na dzień 
wystosowania wezwania do złożenia wniosku o 
dofinansowanie (w tym limity na poszczególne 
kategorie wydatków),  

3. właściwy poziom dofinansowania dla 
poszczególnych kategorii wydatków. 

pracownik 
IOK – 

członek 
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 

- indywidu
alne 

Wpływ na zasadę 
równości szans 
kobiet i mężczyzn 

Ocenie w ramach kryterium podlega wpływ projektu na 
zasadę równości szans kobiet i mężczyzn.  

Kryterium zostanie uznane za spełnione w 
przypadku stwierdzenia pozytywnego lub 
neutralnego wpływu projektu na zasadę równości 
szans kobiet i mężczyzn. 

pracownik 
IOK – 

członek 
KOP 

tak / nie 

w celu 
potwierdzenia 

spełnienia 
kryterium 

dopuszczalne 
wezwanie 

- indywidu
alne 



795 

 

nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

Ocena w ramach kryterium zostanie oparta o 
uzasadnienie przedstawione przez Wnioskodawcę we 
wniosku, w którym powinno zostać wskazane w jaki 
sposób projekt spełnia zasadę równości szans kobiet i 
mężczyzn lub jest w stosunku do niej neutralny. 

W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na 
badaną politykę horyzontalną, należy zażądać od 
Wnioskodawcy wyjaśnień. Brak odpowiednich 
wyjaśnień lub podtrzymanie w ich efekcie oceny 
wskazującej na negatywny wpływ projektu na tę 
politykę horyzontalną skutkuje negatywną oceną 
projektu. 

Wnioskodawcy 
do 

przedstawienia 
wyjaśnień, jak 

również do 
uzupełnienia 
lub poprawy 

projektu  

niespełnienie 
kryterium 
skutkuje 

negatywną 
oceną projektu 

Wpływ na zasadę 
równości szans i 
niedyskryminacji, 
w tym 
dostępności dla 
osób z 
niepełnosprawno
ściami 

Ocenie w ramach kryterium podlega zgodność projektu 
z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 
Dostępność oznacza, że wszystkie produkty projektu 
(na przykład strona lub aplikacja internetowa, materiały 
szkoleniowe, konferencja, wybudowane lub 
modernizowane  obiekty, zakupione środki transportu) 
mogą być wykorzystywane (używane) przez osoby z 
niepełnosprawnościami.  

Kryterium zostanie uznane za spełnione gdy 
Wnioskodawca wykaże, że projekt realizuje  zasadę 
równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 
dla osób z niepełnoprawnościami, tj. przedstawi opis 
działań, planowanych do podjęcia w ramach realizacji 
projektu, które mają na celu zapewnienie dostępności 
poszczególnych produktów projektu dla użytkowników 

pracownik 
IOK – 

członek 
KOP 

tak / nie 

w celu 
potwierdzenia 

spełnienia 
kryterium 

dopuszczalne 
wezwanie 

Wnioskodawcy 
do 

przedstawienia 
wyjaśnień, jak 

również do 
uzupełnienia 
lub poprawy 

projektu  

niespełnienie 
kryterium 

- indywidu
alne 
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nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

o różnych potrzebach wynikających z poszczególnych 
rodzajów niepełnosprawności z uwzględnieniem, że: 

a) weryfikowana będzie zgodność danego produktu z 
koncepcją uniwersalnego projektowania, co oznacza 
zastosowanie co najmniej standardów dostępności, 
stanowiących załącznik do wytycznych ministra 
właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie 
realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, 
w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans 
kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na 
lata 2014-2020, w wersji aktualnej na dzień 
ogłoszenia konkursu / wystosowania wezwania do 
złożenia wniosku o dofinansowanie, 

b) w uzasadnionych przypadkach, zgodnie z 
podrozdziałem 5.2 pkt. 3 i 4 wytycznych, o których 
mowa w ppkt a), gdy Wnioskodawca wykaże brak 
możliwości zapewnienia zgodności produktów 
projektu ze standardami dostępności, o których 
mowa w ppkt a) oraz w przypadku projektów (w tym 
ich produktów) nieobjętych zakresem standardów 
dostępności, o których mowa w ppkt a) – 
weryfikowany będzie opis działań zmierzających do 
realizacji projektu w sposób dostępny dla osób z 
różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz 
zapewnienia dostępności produktów projektu, 

c) uznanie neutralności produktu projektu jest 
dopuszczalne pod warunkiem wykazania przez 
wnioskodawcę, że dostępność nie dotyczy danego 

skutkuje 
negatywną 

oceną projektu  
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nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

produktu na przykład z uwagi na brak jego 
bezpośrednich użytkowników. 

Wpływ na 
zrównoważony 
rozwój oraz 
ochronę i 
poprawę jakości 
środowiska 
naturalnego 

Ocenie w ramach kryterium podlega wpływ projektu na 
zasadę zrównoważonego rozwoju oraz ochronę i 
poprawę jakości środowiska naturalnego. 

Projekt uzyska pozytywną ocenę, w przypadku 
stwierdzenia co najmniej neutralnego (tj. 
neutralnego lub pozytywnego) wpływu na zasadę 
zrównoważonego rozwoju oraz ochronę i poprawę 
jakości środowiska naturalnego. 

W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na 
badaną politykę horyzontalną, należy zażądać od 
Wnioskodawcy wyjaśnień. Brak odpowiednich 
wyjaśnień lub podtrzymanie w ich efekcie oceny 
wskazującej na negatywny wpływ projektu na tę 
politykę horyzontalną skutkuje negatywną oceną 
projektu. 

pracownik 
IOK – 

członek 
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 

- indywidu
alne 

 

 



15 OŚ PRIORYTETOWA REACT-EU (EFS) DLA SPROSTANIA WYZWANIOM MIGRACYJNYM 
Działanie 15.1 REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym - wsparcie grantowe dla NGO oraz JST (PRIORYTET INWESTYCYJNY 13i) 

 

nr i nazwa osi 

priorytetowej 

15 OŚ PRIORYTETOWA REACT-EU (EFS) DLA SPROSTANIA WYZWANIOM 

MIGRACYJNYM 

nr i nazwa działania Działanie 15.1 REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym - wsparcie 

grantowe dla NGO oraz JST (PRIORYTET INWESTYCYJNY 13i) 

typ projektu A. wsparcie grantowe dla organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu 

terytorialnego 

 

nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

ocena formalna 

Kwalifikowalność 

wnioskodawcy  

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy: 

1. Wnioskodawca znajduje się w 
katalogu typów Beneficjentów w 
SzOOP w wersji aktualnej na dzień 
zatwierdzenia kryterium przez 
Komitet Monitorujący RPO WM na 
lata 2014 – 2020 dla danego 
działania/poddziałania/typu 
projektu, 

2. Wnioskodawca nie podlega 
wykluczeniu z ubiegania się o 
dofinansowanie, tj. w odniesieniu do 
Wnioskodawcy nie zachodzą przesłanki 
określone w:  

a) art. 207 ust. 4 ustawy z dn. 27 
sierpnia 2009 r. o finansach 

KOP  tak / nie  

 

w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak 

również do  

uzupełnienia lub 

poprawy projektu 

- indywidulane 
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publicznych (j.t. Dz.U. z 2022 r., 
poz. 1634 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  
2021 r., poz. 1745), 

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  2020 r. poz. 358).   

3. Wnioskodawca nie podlega 
wykluczeniu z otrzymania wsparcia 
wynikającemu z nałożonych sankcji w 
związku z agresją Federacji Rosyjskiej 
na Ukrainę tj.: 

a) wnioskodawca nie jest osobą 
lub podmiotem, względem 
którego stosowane są środki 
sankcyjne 

b) wnioskodawca nie jest 
związany z osobami lub 
podmiotami, względem których 
stosowane są środki sankcyjne, 

4. Wnioskodawca posiada roczny obrót 
równy lub wyższy od rocznych 
wydatków w projekcie. W przypadku, 
gdy projekt trwa dłużej niż jeden rok 
kalendarzowy (12 miesięcy) należy 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 
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wartość obrotu odnieść do roku 
realizacji projektu, w którym wartość 
planowanych wydatków jest najwyższa. 

Ocena pkt 2 i 4 odbywa się w oparciu o 

oświadczenia przedstawione przez 

Wnioskodawcę. 

Ocena pkt 3 odbywa się w oparciu o 

oświadczenie wnioskodawcy oraz może 

podlegać weryfikacji w oparciu m.in. o listę 

osób i podmiotów, względem których 

stosowane są środki sankcyjne 

publikowaną na stronie BIP MSWiA. 

Kwalifikowalność 

projektu 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy: 

1. projekt wpisuje się w typy projektów 
wskazane dla danego 
działania/poddziałania, zgodnie z 
SzOOP w wersji aktualnej na dzień 
zatwierdzenia kryterium przez 
Komitet Monitorujący RPO WM na 
lata 2014 – 2020. 

2. Wnioskodawca w okresie realizacji 
projektu prowadzi biuro projektu (lub 
posiada siedzibę, filię, delegaturę 
oddział, czy inną formę działalności) 
na terenie województwa 
małopolskiego z możliwością 
udostępnienia pełnej dokumentacji 
wdrażanego projektu oraz zapewnia 
uczestnikom projektu możliwość 
osobistego kontaktu z kadrą 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 

- indywidulane 
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3. projekt jest ujęty w wykazie projektów 
zidentyfikowanych w ramach trybu 
pozakonkursowego, stanowiącym 
załącznik do SzOOP w wersji aktualnej 
na dzień wystosowania wezwania do 
złożenia wniosku,  

4. występuje zgodność z zasadniczymi 
elementami projektu wskazanego w 
wykazie projektów zidentyfikowanych 
w ramach trybu pozakonkursowego,  

5. projekt jest zgodny z zasadami 

realizacji projektu grantowego, w tym 

uwzględnia obowiązki grantodawcy, 

określone w SzOOP w wersji aktualnej 

na dzień zatwierdzenia kryterium przez 

Komitet Monitorujący RPO WM na lata 

2014-2020, w tym: 

a) Wnioskodawca przedstawił 

regulamin/y udzielania grantów w 

ramach projektu zgodny/e z ww. 

zasadami i obowiązkami, 

b) Wnioskodawca przedstawił 

zobowiązanie do przedstawienia do 

zatwierdzenia przez Instytucję 

Zarządzającą RPO WM procedur 

dotyczących wyboru wniosku o 

powierzenie grantu, jako warunku 

koniecznego do podjęcia uchwały o 

dofinansowaniu projektu,   

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

negatywną oceną 

projektu 
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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, 

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

8. grupa docelowa jest zgodna z 
zapisami SzOOP w wersji aktualnej 
na dzień zatwierdzenia kryterium 
przez Komitet Monitorujący RPO 
WM na lata 2014 – 2020 oraz 
wytycznymi ministra właściwego ds. 
rozwoju regionalnego w zakresie 
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kwalifikowalności wydatków w 
ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020 w 
wersji aktualnej na dzień 
wystosowania wezwania do 
złożenia wniosku o dofinansowanie. 

Ocena pkt 2, 6 i 7 odbywa się w oparciu o 

oświadczenia przedstawione przez 

Wnioskodawcę.   

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 w 
wersji aktualnej na dzień 
zatwierdzenia kryterium przez 
Komitet Monitorujący RPO WM na 
lata 2014 – 2020,  

2. poprawność merytoryczna 
wypełnienia wniosku o 
dofinansowanie pod kątem 
zgodności z warunkami 
określonymi w regulaminie 
przygotowania i oceny projektów 

KOP tak / nie 

w celu 

potwierdzenia  

spełnienia 

kryterium 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak 

również do  

uzupełnienia lub 

poprawy projektu 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

- indywidualne 
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składanych w trybie 
pozakonkursowym. 

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 

Zakres i limit 

finansowania 

krzyżowego  

(cross-financing) 

oraz środków 

trwałych 

W ramach kryterium ocenie podlega 

zgodność z limitami oraz zasadami, w tym 

zasadami dotyczącymi zwiększenia limitu 

określonymi w wytycznych ministra  

właściwego ds. rozwoju regionalnego w 

zakresie kwalifikowalności wydatków w 

KOP  tak / nie 

 

w celu 

potwierdzenia  

spełnienia 

kryterium 

- indywidualne 



805 

 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020 w wersji aktualnej na dzień 

wystosowania wezwania do złożenia 

wniosku o dofinansowanie i SzOOP w 

wersji aktualnej na dzień zatwierdzenia 

kryterium przez Komitet Monitorujący RPO 

WM na lata 2014 – 2020 i regulaminie 

przygotowania i oceny projektów 

składanych w trybie pozakonkursowym, w 

zakresie: 

1. finansowania krzyżowego (cross-
financingu) wraz z uzasadnieniem 
stosowania, 

2. zakupionych środków trwałych wraz z 
uzasadnieniem stosowania. 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak 

również do  

uzupełnienia lub 

poprawy projektu 

 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

Poprawność 

montażu 

finansowego 

projektu 

W ramach kryterium ocenie podlega 

zgodność z zapisami 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 w wersji aktualnej na dzień 

wystosowania wezwania do złożenia 

wniosku o dofinansowanie, SzOOP w 

wersji aktualnej na dzień zatwierdzenia 

kryterium przez Komitet Monitorujący RPO 

KOP  tak / nie 

 

w celu 

potwierdzenia  

spełnienia 

kryterium 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak 

również do  

- indywidualne 
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WM na lata 2014 – 2020 i regulaminie 

przygotowania i oceny projektów 

składanych w trybie pozakonkursowym, 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) kosztów pośrednich, 

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

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

f) katalogu wydatków 
niekwalifikowalnych, 

g) prawidłowości sporządzenia 
tabel finansowych. 

 

uzupełnienia lub 

poprawy projektu 

 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu  

Adekwatność celu 

głównego projektu  

i poprawność 

W ramach kryterium ocenie podlega  

1. adekwatność celu głównego projektu:  
w tym adekwatność celu głównego 

projektu do osiągnięcia celu 

KOP  tak / nie 

w celu 

potwierdzenia  

- indywidualne 



807 

 

przyjętych 

wskaźników 

szczegółowego / celów szczegółowych 

danego działania / poddziałania zgodnie z 

SzOOP w wersji aktualnej na dzień 

zatwierdzenia kryterium przez Komitet 

Monitorujący RPO WM na lata 2014 – 

2020, 

2. poprawność przyjętych wskaźników w 
tym:  

 poprawność doboru wskaźników 
realizacji celu głównego, 

 poprawność opisu sposobu 
pomiaru wskaźników produktu i 
rezultatu. 

spełnienia 

kryterium 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak 

również do  

uzupełnienia lub 

poprawy projektu 

 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

Sposób 

zarządzania 

projektem oraz 

zadania zlecone 

(jeśli dotyczy) 

Ocena prowadzona jest w ramach 

subkryteriów: 

1. sposób zarządzania projektem: 

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 poprawność, kompletność i spójność 
opisu sposobu zarządzania 
projektem, w tym:  

 podział obowiązków i zakres 
zadań na poszczególnych 
stanowiskach,  

 wymiar zaangażowania 
personelu,  

 sposób podejmowania decyzji 

KOP  tak / nie 

w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak 

również do  

uzupełnienia lub 

poprawy projektu 

- indywidualne 
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2. rola innych podmiotów 
zaangażowanych w realizację 
projektu (jeśli dotyczy): 

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 poprawność opisu oraz 
uzasadnienie roli innych podmiotów 
zaangażowanych w realizację 
projektu, z uwzględnieniem zadań 
zleconych. 

 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

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 w wersji 
aktualnej na dzień wystosowania 
wezwania do złożenia wniosku o 
dofinansowanie,  

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

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 
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realizacji zasady równości szans i 
niedyskryminacji, w tym dostępności 
dla osób z niepełnosprawnościami 
oraz zasady równości szans kobiet i 
mężczyzn w ramach funduszy unijnych 
na lata 2014-2020 w wersji aktualnej na 
dzień wystosowania wezwania do 
złożenia wniosku o dofinansowanie, 

3. zasady zrównoważonego rozwoju. 

Kryterium zostanie uznane za spełnione 

w przypadku gdy w zakresie zasady 

równości szans kobiet i mężczyzn 

standard minimum jest spełniony 

(tj. w ramach standardu minimum 

projekt uzyskał przynajmniej 1 pkt.), 

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 

Kwalifikowalność 

wydatków 

Ocenie podlega  kwalifikowalność, 

wydatków zgodnie z wytycznymi ministra  

właściwego ds. rozwoju regionalnego w 

zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

KOP  tak / nie 

 

w celu 

potwierdzenia 

- indywidualne 
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Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020 w wersji aktualnej na dzień 

wystosowania wezwania do złożenia 

wniosku o dofinansowanie, wytycznymi 

ministra ds. rozwoju regionalnego (jeśli 

dotyczy) oraz regulaminem naboru.  

Ocena prowadzona jest w ramach 

subkryteriów: 

1. niezbędność wydatków w 

kontekście celu głównego oraz zadań 

podejmowanych w projekcie, 

2. efektywność i racjonalność 

zaplanowanych wydatków. 

spełnienia 

kryterium 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak 

również do  

uzupełnienia lub 

poprawy projektu 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu  



Działanie 15.2 REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym – pakiet edukacyjny (Priorytet Inwestycyjny 13i) 

nr i nazwa osi priorytetowej 15 OŚ REACT-EU (EFS) DLA SPROSTANIA WYZWANIOM MIGRACYJNYM 

nr i nazwa działania Działanie 15.2 REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym – pakiet edukacyjny 

(Priorytet Inwestycyjny 13i) 

typ projektu A. wsparcie grantowe dla organów prowadzących szkoły 

nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

ocena formalna 

Kwalifikowalność 

wnioskodawcy  

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy: 

1. Wnioskodawca znajduje się w 
katalogu typów Beneficjentów w 
SzOOP w wersji aktualnej na dzień 
zatwierdzenia kryterium przez Komitet 
Monitorujący RPO WM na lata 2014 – 
2020 dla danego 
działania/poddziałania/typu projektu, 

2. Wnioskodawca nie podlega 
wykluczeniu z ubiegania się o 
dofinansowanie, tj. w odniesieniu do 
Wnioskodawcy nie zachodzą 
przesłanki określone w:  

a) art. 207 ust. 4 ustawy z dn. 27 
sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (j.t. Dz.U. z 2022 r., 
poz. 1634 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 

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 

 

- indywidulane 
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Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z  
2021 r., poz. 1745), 

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  2020 r. poz. 358). 

3. Wnioskodawca nie podlega 
wykluczeniu z otrzymania wsparcia 
wynikającemu z nałożonych sankcji w 
związku z agresją Federacji 
Rosyjskiej na Ukrainę tj.: 

a) wnioskodawca nie jest osobą 
lub podmiotem, względem 
którego stosowane są środki 
sankcyjne, 

b) wnioskodawca nie jest 
związany z osobami lub 
podmiotami, względem których 
stosowane są środki 
sankcyjne. 

4. Wnioskodawca posiada roczny obrót 
równy lub wyższy od rocznych 
wydatków w projekcie. W przypadku, 
gdy projekt trwa dłużej niż jeden rok 
kalendarzowy (12 miesięcy) należy 
wartość obrotu odnieść do roku 
realizacji projektu, w którym wartość 
planowanych wydatków jest 
najwyższa, 
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Ocena pkt 2 i 4 odbywa się w oparciu o 

oświadczenia przedstawione przez 

Wnioskodawcę. 

Ocena pkt 3 odbywa się w oparciu o 

oświadczenie wnioskodawcy oraz może 

podlegać weryfikacji w oparciu m.in. o 

listę osób i podmiotów, względem których 

stosowane są środki sankcyjne 

publikowaną na stronie BIP MSWiA 

Kwalifikowalność 

projektu 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy: 

1. projekt wpisuje się w typy projektów 
wskazane dla danego 
działania/poddziałania, zgodnie z 
SzOOP w wersji aktualnej na dzień 
zatwierdzenia kryterium przez Komitet 
Monitorujący RPO WM na lata 2014 – 
2020. 

2. Wnioskodawca w okresie realizacji 
projektu prowadzi biuro projektu (lub 
posiada siedzibę, filię, delegaturę 
oddział, czy inną formę działalności) 
na terenie województwa 
małopolskiego z możliwością 
udostępnienia pełnej dokumentacji 
wdrażanego projektu oraz zapewnia 
uczestnikom projektu możliwość 
osobistego kontaktu z kadrą projektu, 

3. projekt jest ujęty w wykazie projektów 
zidentyfikowanych w ramach trybu 
pozakonkursowego, stanowiącym 
załącznik do SzOOP w wersji 

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 

 

- indywidulane 
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aktualnej na dzień wystosowania 
wezwania do złożenia wniosku  

4. występuje zgodność z zasadniczymi 
elementami projektu wskazanego w 
wykazie projektów zidentyfikowanych 
w ramach trybu pozakonkursowego,  

5. projekt jest zgodny z zasadami 

realizacji projektu grantowego, w tym 

uwzględnia obowiązki grantodawcy, 

określone w SzOOP w wersji aktualnej 

na dzień zatwierdzenia kryterium 

przez Komitet Monitorujący RPO WM 

na lata 2014-2020, w tym: 

a) Wnioskodawca przedstawił 

regulamin/y udzielania grantów w 

ramach projektu zgodny/e z ww. 

zasadami i obowiązkami, 

b) Wnioskodawca przedstawił 

zobowiązanie do przedstawienia 

do zatwierdzenia przez Instytucję 

Zarządzającą RPO WM procedur 

dotyczących wyboru wniosku o 

powierzenie grantu, jako warunku 

koniecznego do podjęcia uchwały 

o dofinansowaniu projektu,   

6. 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. 
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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, 

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

8. grupa docelowa jest zgodna z 
zapisami SzOOP w wersji aktualnej 
na dzień zatwierdzenia kryterium 
przez Komitet Monitorujący RPO 
WM na lata 2014 – 2020 oraz 
wytycznymi ministra właściwego ds. 
rozwoju regionalnego w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w 
ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, 
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Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020 w wersji 
aktualnej na dzień wystosowania 
wezwania do złożenia wniosku o 
dofinansowanie. 

Ocena pkt 2, 6 i 7 odbywa się w oparciu o 

oświadczenia przedstawione przez 

Wnioskodawcę.   

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 w 
wersji aktualnej na dzień 
zatwierdzenia kryterium przez 
Komitet Monitorujący RPO WM na 
lata 2014 – 2020,  

2. poprawność merytoryczna 
wypełnienia wniosku o 
dofinansowanie pod kątem 
zgodności z warunkami 
określonymi w regulaminie 
przygotowania i oceny projektów 
składanych w trybie 
pozakonkursowym,  

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 



817 

 

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 

Zakres i limit 

finansowania 

krzyżowego  

(cross-financing) 

oraz środków 

trwałych 

W ramach kryterium ocenie podlega 

zgodność z limitami oraz zasadami, w tym 

zasadami dotyczącymi zwiększenia limitu 

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 w wersji 

KOP  tak / nie 

 

w celu 

potwierdzenia  

spełnienia 

kryterium 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

- indywidualne 
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aktualnej na dzień wystosowania 

wezwania do złożenia wniosku o 

dofinansowanie i SzOOP w wersji 

aktualnej na dzień zatwierdzenia 

kryterium przez Komitet Monitorujący 

RPO WM na lata 2014 – 2020 i 

regulaminie przygotowania i oceny 

projektów składanych w trybie 

pozakonkursowym, w zakresie: 

1. finansowania krzyżowego (cross-
financingu) wraz z uzasadnieniem 
stosowania, 

2. zakupionych środków trwałych wraz z 
uzasadnieniem stosowania. 

wyjaśnień, jak 

również do  

uzupełnienia lub 

poprawy projektu 

 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

Poprawność 

montażu 

finansowego 

projektu 

W ramach kryterium ocenie podlega 

zgodność z zapisami 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 w wersji 

aktualnej na dzień wystosowania 

wezwania do złożenia wniosku o 

dofinansowanie, SzOOP w wersji 

aktualnej na dzień zatwierdzenia 

kryterium przez Komitet Monitorujący 

RPO WM na lata 2014 – 2020 i 

regulaminie przygotowania i oceny 

KOP  tak / nie 

 

w celu 

potwierdzenia  

spełnienia 

kryterium 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak 

również do  

uzupełnienia lub 

poprawy projektu 

 

- indywidualne 
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projektów składanych w trybie 

pozakonkursowym, 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) kosztów pośrednich, 

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

e) wydatków ponoszonych poza 
obszarem UE (o ile dotyczy), 

f) katalogu wydatków 
niekwalifikowalnych, 

g) prawidłowości sporządzenia tabel 
finansowych.  

 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu  

Adekwatność celu 

głównego projektu  

i poprawność 

przyjętych 

wskaźników 

W ramach kryterium ocenie podlega  

1. adekwatność celu głównego projektu:  
w tym adekwatność celu głównego 

projektu do osiągnięcia celu 

szczegółowego / celów szczegółowych 

danego działania / poddziałania zgodnie z 

SzOOP w wersji aktualnej na dzień 

zatwierdzenia kryterium przez Komitet 

KOP  tak / nie 

w celu 

potwierdzenia  

spełnienia 

kryterium 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

- indywidualne 
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Monitorujący RPO WM na lata 2014 – 

2020, 

2. poprawność przyjętych wskaźników w 
tym: 

 poprawność doboru wskaźników 
realizacji celu głównego, 

 poprawność opisu sposobu 
pomiaru wskaźników produktu i 
rezultatu. 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak 

również do  

uzupełnienia lub 

poprawy projektu 

 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

Sposób 

zarządzania 

projektem oraz 

zadania zlecone 

(jeśli dotyczy) 

Ocena prowadzona jest w ramach 

subkryteriów: 

1. sposób zarządzania projektem: 

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 poprawność, kompletność i 
spójność opisu sposobu 
zarządzania projektem, w tym:  

 podział obowiązków i zakres 
zadań na poszczególnych 
stanowiskach,  

 wymiar zaangażowania 
personelu,  

 sposób podejmowania decyzji 

2. rola innych podmiotów 
zaangażowanych w realizację 
projektu (jeśli dotyczy): 

w ramach subkryterium ocenie podlega: 

 poprawność opisu oraz 
uzasadnienie roli innych 

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 
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podmiotów zaangażowanych w 
realizację projektu, z 
uwzględnieniem zadań zleconych. 

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 w wersji aktualnej na dzień 
wystosowania wezwania do złożenia 
wniosku o dofinansowanie,  

2. zasady równości szans i 
niedyskryminacji, w tym dostępności 
dla osób z niepełnosprawnościami 
zgodnie z 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 w wersji 
aktualnej na dzień wystosowania 

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 
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wezwania do złożenia wniosku o 
dofinansowanie, 

3. zasady zrównoważonego rozwoju. 

Kryterium zostanie uznane za 

spełnione w przypadku gdy w zakresie 

zasady równości szans kobiet i 

mężczyzn standard minimum jest 

spełniony (tj. w ramach standardu 

minimum projekt uzyskał przynajmniej 

1 pkt.), 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 

Kwalifikowalność 

wydatków 

Ocenie podlega  kwalifikowalność, 

wydatków zgodnie z 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 w wersji 

aktualnej na dzień wystosowania 

KOP  tak / nie 

 

w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

- indywidualne 
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wezwania do złożenia wniosku o 

dofinansowanie, wytycznymi ministra ds. 

rozwoju regionalnego (jeśli dotyczy) oraz 

regulaminem naboru.  

Ocena prowadzona jest w ramach 

subkryteriów: 

1. niezbędność wydatków w 

kontekście celu głównego oraz zadań 

podejmowanych w projekcie, 

2. efektywność i racjonalność 

zaplanowanych wydatków. 

przedstawienia 

wyjaśnień, jak 

również do  

uzupełnienia lub 

poprawy projektu 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu  

 

 

 

 

 



Wspólne kryteria wyboru projektów dla instrumentów finansowych  

Poddziałanie 3.4.1 Instrumenty finansowe dla MŚP – wczesna faza rozwoju 

Poddziałanie 3.4.2 Instrumenty finansowe dla MŚP – powyżej 24 m-cy 

Poddziałanie 4.3.4 Głęboka modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych mieszkaniowych – instrument finansowy  

Poddziałanie 8.3.2 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej, w tym w formie instrumentów zwrotnych  

Działanie 11.3 Fundusz rewitalizacji i odnowy Małopolski 

nr i nazwa osi priorytetowej 3 OŚ PRIORYTETOWA PRZEDSIĘBIORCZA MAŁOPOLSKA 

4 OŚ PRIORYTETOWA REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA 

8 OŚ PRIORYTETOWA RYNEK PRACY 

11 OŚ PRIORYTETOWA REWITALIZACJA PRZESTRZENI REGIONALNEJ 

nr i nazwa działania / poddziałania Poddziałanie 3.4.1 Instrumenty finansowe dla MŚP – wczesna faza rozwoju 

Poddziałanie 3.4.2 Instrumenty finansowe dla MŚP – powyżej 24 m-cy 

Poddziałanie 4.3.4 Głęboka modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych mieszkaniowych – 

instrument finansowy 

Poddziałanie 8.3.2 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w tym w formie instrumentów zwrotnych 

Działanie 11.3 Fundusz rewitalizacji i odnowy Małopolski 

- wyłącznie dla instrumentów finansowych 
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nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

ocena formalna 

Kwalifikowalność 

wnioskodawcy i 

partnerów  

(jeśli dotyczy) 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy Wnioskodawca i 

partnerzy (jeśli dotyczy) znajdują się w katalogu typów 

Beneficjentów w SzOOP dla danego działania / poddziałania / 

typu projektu. 

Ponadto weryfikowane będzie, czy Wnioskodawca i partnerzy 

(jeśli dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o 

dofinansowanie, tj. czy nie zachodzą przesłanki określone w:  

1. art. 207 ust. 4 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych(j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.),  

2. 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), 

3. 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 2015 r., poz.1212 

z późn. zm.). 

Ocena w ramach kryterium odbywa się w oparciu o 

oświadczenia przedstawione przez Wnioskodawcę. 

pracownik IOK – 

członek KOP 

tak / nie  

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

 indywidualne 

Kwalifikowalność 

projektu 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy: 

1. projekt jest zgodny z celami danego działania / 

poddziałania – projekt charakteryzuje się wewnętrzną 

logiką, co oznacza, że zaplanowane działania odpowiadają 

pracownik IOK – 

członek KOP 

tak / nie  

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

 indywidualne 
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nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

na zdefiniowany problem i pozwolą na osiągnięcie 

założonego celu, wpisującego się w cele danego działania / 

poddziałania.  

2. projekt wpisuje się w typy projektów wskazane dla danego 

działania / poddziałania, zgodnie z SzOOP i regulaminem 

konkursu (jeśli dotyczy), 

3. projekt jest zgodny z warunkami specyficznymi dla danego 

działania / poddziałania, określonymi w SzOOP i 

regulaminie konkursu (jeśli dotyczy),  

Ocena w pkt 1, 2 i 3 przeprowadzana jest odrębnie dla 

poszczególnych działań / podziałań. 

4. 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 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 
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nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

przeniesienia działalności produkcyjnej poza obszar 

objęty programem, 

5. projekt (lub jego część) nie otrzymał dofinansowania z 

innych środków, 

Ocena w pkt. 4 i 5 odbywa się w oparciu o oświadczenia 

przedstawione przez Wnioskodawcę.   

6. projekt jest ujęty w wykazie projektów zidentyfikowanych 

w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącym 

załącznik do SzOOP, 

7. występuje zgodność z zasadniczymi elementami 

zidentyfikowanego projektu, 

Ocena odbywa się w oparciu o kartę projektu. 

Terminowość, 

kompletność oraz 

poprawność 

wypełnienia 

wniosku i 

załączników 

Ocenie w ramach kryterium podlega poprawność formalna 

wniosku o dofinansowanie, tj. prawidłowość wypełniania 

poszczególnych pól, a także kompletność informacji zgodnie z 

zasadami wyboru projektów w ramach instrumentów 

finansowych. Weryfikacji podlega: 

1. czy wniosek o dofinansowanie został złożony w 

wyznaczonym miejscu i terminie, 

2. czy wniosek o dofinansowanie został wypełniony 

zgodnie z wyżej wymienioną instrukcją, 

3. czy zostały przedstawione wszystkie wymagane 

załączniki, 

4. czy załączniki zostały przygotowane zgodnie z wyżej 

wymienioną instrukcją. 

pracownik IOK – 

członek KOP 

tak / nie  

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

 indywidualne 
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nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

Pomoc publiczna Ocenie w ramach kryterium podlega, czy w projekcie występuje 

pomoc publiczna: 

1. w przypadku, gdy pomoc publiczna nie występuje w 

projekcie – czy przedstawiono uzasadnienie dla braku 

spełnienia przesłanek występowania pomocy publicznej 

wskazanych w art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej  

lub 

2. w przypadku, gdy pomoc publiczna występuje w 

projekcie – czy dofinansowanie projektu spełnia 

przesłanki występowania pomocy publicznej wskazane 

w art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,  

3. czy dla projektów, których dofinansowanie stanowić 

będzie pomoc publiczną lub pomoc de minimis, pomoc 

może zostać udzielona na gruncie obowiązujących 

rozporządzeń, w tym: 

a) czy okres realizacji projektu jest zgodny z przepisami 

właściwych rozporządzeń, 

b) czy spełniony jest efekt zachęty (jeśli dotyczy), 

c) czy katalog wydatków kwalifikowanych został 

określony zgodnie z właściwym rozporządzeniem, 

d) poprawność określenia maksymalnego 

procentowego poziomu wsparcia UE zgodnie z 

właściwym rozporządzeniem, 

pracownik IOK – 

członek KOP 

tak / nie  

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

 indywidualne 
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nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

czy spełnione są inne warunki wynikające z 

rozporządzenia, w oparciu o które udzielana jest pomoc 

(jeśli dotyczy). 

Kwalifikowalność 

wydatków 
Ocenie w ramach kryterium podlega formalna kwalifikowalność 

wydatków: 

1. potencjalna kwalifikowalność wydatków planowanych 

do poniesienia na podstawie informacji zawartych we 

wniosku o dofinansowanie, 

2. poprawność przypisania poszczególnych wydatków 

projektu do katalogu kwalifikowalnych zgodnie z 

zasadami zawartymi w Podręczniku kwalifikowania 

wydatków objętych dofinasowaniem w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020  (w tym limity na 

poszczególne kategorie wydatków), 

3. wstępna kwalifikowalność podatku VAT. 

Komisja Oceny Projektów może zaproponować 

obniżenie wysokości wydatków kwalifikowanych 

projektu. Brak zgody Wnioskodawcy na obniżenie 

kosztów skutkuje negatywną oceną projektu. 

pracownik IOK – 

członek KOP 

tak / nie  

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

 indywidualne 

Zgodność z 

zasadami 

horyzontalnymi  

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy projekt: 

1. spełnia zasady promowania równości kobiet i mężczyzn 

oraz zasady niedyskryminacji, 

2. spełnia zasady zrównoważonego rozwoju 

Ocena w ramach kryterium odbywa się w oparciu o 

oświadczenia przedstawione przez Wnioskodawcę. 

pracownik IOK – 

członek KOP 

tak / nie  

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

 indywidualne 
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potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

ocena merytoryczna 

Zgodność ze 

strategią 

inwestycyjną dla 

instrumentów 

finansowych w 

ramach RPO WM 

2014 – 2020  

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność projektu z 

przyjętymi w strategii inwestycyjnej założeniami dla wdrażania 

instrumentów finansowych w ramach RPO WM 2014 – 2020, w 

szczególności: 

6. czy w ramach projektu przewidziano przyjęcie modelu 

organizacji i wdrażania instrumentów finansowych 

zgodnego ze strategią inwestycyjną, 

7. czy zadeklarowano wdrożenie produktów finansowych na 

zasadach i warunkach określonych w strategii 

inwestycyjnej, 

8. czy zadeklarowano osiągnięcie wskaźników zapisanych w 

strategii inwestycyjnej, 

9. czy zadeklarowano odpowiednie działania monitoringowe i 

ewaluacyjne z zakresu realizacji strategii, 

10. czy przedstawiono metodologię wyboru (w tym oceny) 

pośredników finansowych, która jest solidna i wiarygodna 

oraz spójna ze strategią inwestycyjną oraz wytycznymi 

pracownik IOK – 

członek KOP 

tak / nie  

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

 indywidualne 
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Komisji Europejskiej ws. wyboru podmiotów wdrażających 

instrumenty finansowe, 

Potencjał 

organizacyjny i 

finansowy 

Wnioskodawcy 

Ocenie w ramach kryterium podlega: 

14. czy Wnioskodawca wykazał, że posiada odpowiednie 

uprawnienia do wykonywania zadań wdrożeniowych na 

mocy przepisów unijnych i krajowych, 

15. czy Wnioskodawca wykazał, że posiada odpowiednią 

stabilność ekonomiczną i potencjał finansowy do wdrażania 

instrumentów finansowych, 

16. czy Wnioskodawca wykazał, że posiada odpowiednią 

strukturę organizacyjną oraz system zarządzania do 

wdrażania instrumentów finansowych, 

17. czy Wnioskodawca wykazał, że posiada system 

wewnętrznej kontroli, który działa w sposób sprawny i 

skuteczny, tj. uwzględnia adekwatne procedury i 

mechanizmy kontroli wewnętrznej, w tym analizę ryzyka, 

czynności kontrolne, monitorowanie wdrażania zaleceń 

pokontrolnych, działania zapobiegawcze i naprawcze, 

18. czy Wnioskodawca wykazał, że posiada system księgowy, 

który zapewnia rzetelne, kompletne i wiarygodne 

informacje w odpowiednim czasie, 

19. czy Wnioskodawca wykazał, że posiada odpowiednie 

doświadczenie w realizacji podobnych zadań/pełnienia 

podobne funkcji, 

pracownik IOK – 

członek KOP 

tak / nie / n/d 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

 indywidualne 
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20. czy Wnioskodawca wykazał, że posiada zespół o 

odpowiednim doświadczeniu i kwalifikacjach do wdrażania 

instrumentów finansowych, 

21. czy Wnioskodawca wyraził zgodę na poddanie się audytowi 

prowadzonemu przez krajowe instytucje uprawnione do 

kontroli i audytu, Komisję Europejską i Europejski Trybunał 

Obrachunkowy, 

22. czy zaproponowany mechanizm wynagradzania 

Wnioskodawcy jest zgodny z art. 42 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 

17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. 

Urz. UE L 347/320 z 20.12.2013) oraz art. 12 i 13 

Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z 

3 marca 2014 r. uzupełniającego Rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 

Rybackiego (Dz. Urz. UE L 138 z 13.5.2014 z późn. zm.), 

23. czy Wnioskodawca zapewnił, że realizacja projektu nie 

zastąpi jego dotychczasowej działalności, 
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24. czy Wnioskodawca wykazał zdolność pozyskania środków 

na inwestycje na rzecz odbiorców ostatecznych obok 

wkładów z RPO WM 2014 – 2020,  

25. czy Wnioskodawca zaproponował odpowiednie zasady i 

warunki stosowane w zakresie wsparcia na rzecz odbiorców 

ostatecznych, w tym politykę cenową, 

26. czy w przypadku gdy Wnioskodawca przeznacza swoje 

własne środki finansowe na instrument finansowy lub dzieli 

się ryzykiem, zostały przedstawione odpowiednie środki w 

celu zapewnienia zgodności interesów oraz zmniejszenia 

możliwego konfliktu interesu.  
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Wspólne kryteria wyboru projektów dla regionalnego centrum popularyzowania nauki i innowacji-projekt zintegrowany.  

Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym 

Poddziałanie 4.3.3 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – inwestycje regionalne 

Działanie 12.2 Infrastruktura edukacyjna 

nr i nazwa osi priorytetowej 4 OŚ PRIORYTETOWA REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA 

12 OŚ PRIORYTETOWA INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 

nr i nazwa działania/ 

poddziałania 

Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym 

Poddziałanie 4.3.3 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – inwestycje regionalne 

Działanie 12.2 Infrastruktura edukacyjna 

 

nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

ocena formalna 

Kwalifikowalność 

wnioskodawcy i partnerów  

(jeśli dotyczy) 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy Wnioskodawca i 

partnerzy (jeśli dotyczy) znajdują się w katalogu typów 

Beneficjentów w SzOOP w wersji aktualnej na dzień zatwierdzenia 

kryterium przez Komitet Monitorujący RPO WM na lata 2014-2020 

dla danego działania / poddziałania / typu projektu. 

Ponadto weryfikowane będzie, czy Wnioskodawca i partnerzy 

(jeśli dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o 

dofinansowanie, tj. czy nie zachodzą przesłanki określone w:  

1. art. 207 ust. 4 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz.2077), 

2. art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 15 czerwca 2012 r. o 

skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

pracownik 

IOK – 

członek 

KOP 

tak / nie  

w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień jak 

również do 

- indywidualne 
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nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

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

3. 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). 

Ocena w ramach kryterium odbywa się w oparciu o oświadczenia 

przedstawione przez Wnioskodawcę. 

uzupełnienia lub 

poprawy projektu  

 niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

Rzetelność wnioskodawcy W okresie trzech lat poprzedzających datę złożenia wniosku o 

dofinansowanie projektu instytucja udzielająca wsparcia nie 

rozwiązła z własnej inicjatywy z  wnioskodawcą i/lub partnerem 

(jeśli dotyczy) umowy  o dofinansowanie projektu realizowanego 

ze środków unijnych z żadnych przyczyn leżących po jego stronie. 

Weryfikacja w ramach kryterium odbywa się w oparciu o 

oświadczenie złożone przez wnioskodawcę i partnerów (jeśli 

dotyczy).  

Każdy podmiot zobowiązany jest do złożenia osobnego 

oświadczenia. 

pracownik 

IOK – 

członek 

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 projektu Ocenie w ramach kryterium podlega, czy: pracownik 

IOK – 

tak / nie - indywidualne 
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nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

1. projekt jest zgodny z celami danego działania / 

poddziałania  

2. projekt wpisuje się w typy projektów wskazane dla danego 

działania / poddziałania, zgodnie z SzOOP w wersji aktualnej 

na dzień zatwierdzenia kryterium przez Komitet 

Monitorujący RPO WM na lata 2014-2020, 

3. projekt jest zgodny z przepisami prawa w zakresie ocen 

oddziaływania na środowisko tj. ustawy z dn. 3 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2017 r., 

poz. 1405 z późn. zm.) lub Wnioskodawca przedstawił 

zobowiązanie do spełnienia tego warunku najpóźniej na 

dzień złożenia pierwszego wniosku o płatność rozliczającego 

koszty kwalifikowalne dotyczące robót budowlanych. Ocena 

odbywa się w oparciu o dokumentację załączoną do wniosku 

o dofinansowanie. 

4. projekt jest ujęty wykazie projektów zidentyfikowanych w 

ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącym załącznik do 

SzOOP w wersji aktualnej na dzień wystosowania wezwania 

do złożenia wniosku o dofinansowanie, 

5. występuje zgodność z zasadniczymi elementami 

zidentyfikowanego projektu,  

Ocena odbywa się w oparciu o kartę projektu. 

6. projekt jest zgodny z przepisami art. 65 ust. 6 i art. 125 ust. 3 

lit. e) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

członek 

KOP 

w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

dopuszczalne 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień jak 

również do 

uzupełnienia lub 

poprawy projektu  

 niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 
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nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

(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, 

7. projekt (lub jego część) nie otrzymał dofinansowania z 

innych środków. 

Ocena w pkt. 6 i 7 odbywa się w oparciu o oświadczenia 

przedstawione przez Wnioskodawcę. 

8. Wnioskodawca przedstawił dokumenty właściwych organów 

odpowiedzialnych za monitorowanie obszarów sieci Natura 

2000 oraz odpowiedzialnych za gospodarkę wodną (jeśli 

dotyczy), lub Wnioskodawca przedstawił zobowiązanie do 

spełnienia tego warunku najpóźniej na dzień złożenia 

pierwszego wniosku o płatność rozliczającego koszty  

kwalifikowalne dotyczące robót budowlanych  

9. zakres rzeczowy projektu wykazuje zgodność z miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego zgodnie z 

oświadczeniem przedstawionym przez Wnioskodawcę lub 
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nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

Wnioskodawca przedstawił zobowiązanie do spełnienia tego 

warunku najpóźniej na dzień złożenia pierwszego wniosku o 

płatność rozliczającego koszty kwalifikowalne dotyczące 

robót budowlanych. Wnioskodawca przedstawił decyzję o 

warunkach zabudowy lub kopię decyzji o ustaleniu inwestycji 

celu publicznego dotyczącą zakresu projektu opisanego we 

wniosku o dofinansowanie lub Wnioskodawca przedstawił 

zobowiązanie do spełnienia tego warunku najpóźniej na 

dzień złożenia pierwszego wniosku o płatność rozliczającego 

koszty kwalifikowalne dotyczące robót budowlanych. W 

przypadku projektów realizowanych w trybie zaprojektuj i 

wybuduj przedstawił zobowiązanie do spełnienia tego 

warunku najpóźniej na dzień złożenia pierwszego wniosku o 

płatność rozliczającego koszty kwalifikowalne dotyczące 

robót budowlanych (jeśli dotyczy), 

10. Wnioskodawca przedstawił pozwolenie na budowę, 

zgłoszenie robót budowlanych lub inne decyzje i uzgodnienia 

z właściwymi organami dotyczące zakresu projektu 

opisanego we wniosku o dofinansowanie lub  Wnioskodawca 

przedstawił zobowiązanie do spełnienia tego warunku 

najpóźniej na dzień złożenia pierwszego wniosku o płatność 

rozliczającego koszty kwalifikowalne dotyczące robót 

budowlanych. 

11. Wnioskodawca przedstawił wyciąg z dokumentacji 

technicznej, specyfikację zakupywanego sprzętu/rozwiązań 

informatycznych lub program funkcjonalno – użytkowy dla 

projektu (jeśli dotyczy, a także w zależności od zakresu 

rzeczowego oraz wybranego trybu realizacji projektu) 
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nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

dotyczące zakresu projektu opisanego we wniosku o 

dofinansowanie, lub Wnioskodawca przedstawił 

zobowiązanie do spełnienia tego warunku najpóźniej na 

dzień złożenia pierwszego wniosku o płatność rozliczającego 

koszty kwalifikowalne dotyczące robót budowlanych  

12. w odniesieniu do projektów dotyczących obiektów objętych 

ochroną konserwatorską Wnioskodawca przedstawił 

pozwolenie konserwatorskie dla zakresu rzeczowego 

projektu opisanego we wniosku o dofinansowanie (jeśli 

dotyczy) lub Wnioskodawca przedstawił zobowiązanie do 

spełnienia tego warunku najpóźniej na dzień złożenia 

pierwszego wniosku o płatność rozliczającego koszty 

kwalifikowalne dotyczące robót budowlanych. W przypadku 

projektów realizowanych w trybie zaprojektuj i wybuduj 

Wnioskodawca przedstawił opinię konserwatora zabytków, 

umożliwiającą realizację zakresu rzeczowego projektu 

opisanego we wniosku o dofinansowanie oraz przedstawił 

zobowiązanie do przedstawienia pozwolenia 

konserwatorskiego najpóźniej na dzień złożenia pierwszego 

wniosku o płatność rozliczającego koszty kwalifikowalne 

dotyczące robót budowlanych (jeśli dotyczy), 

13. Wnioskodawca przedstawił prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele realizacji projektu  oraz okres 

trwałości lub przedstawił zobowiązanie do spełnienia tego 

warunku najpóźniej na dzień złożenia pierwszego wniosku o 

płatność rozliczającego koszty kwalifikowalne dotyczące 

robót budowlanych (jeśli dotyczy), 
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nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

14. Wnioskodawca przedstawił poprawne oświadczenia, 

wymagane regulaminem konkursu / regulaminem 

przygotowania i oceny dla projektów pozakonkursowych, o 

których mowa we wniosku o dofinansowanie, w części 

zawierającej listę załączników oraz w części zawierającej 

oświadczenia, 

15. czy wybór partnera został dokonany 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 (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 

1460 z późn. zm.), a także czy Wnioskodawca dostarczył 

poprawną i spójną z zakresem rzeczowym projektu umowę 

partnerską lub inny dokument wskazany jako dopuszczalny 

w regulaminie konkursu/regulaminie przygotowania i oceny 

dla projektów pozakonkursowych lub Wnioskodawca 

przedstawił zobowiązanie do spełnienia tego warunku 

najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie 

(jeśli dotyczy). 

Ocena w pkt. od 8 do 15 odbywa się w oparciu o 

dokumentację załączoną do wniosku o dofinansowanie. 

Specyficzne warunki 

wstępne 

Ocenie w ramach kryterium podlega czy projekt jest zgodny z 

formalnymi warunkami specyficznymi dla danego działania / 

podziałania określonymi w SzOOP w wersji aktualnej na dzień 

zatwierdzenia kryterium przez Komitet Monitorujący RPO WM na 

lata 2014-2020: 

 w pkt. 5 karty działania, w części dotyczącej danego działania 

lub poddziałania lub typu projektu (jeśli dotyczy) 

pracownik 

IOK – 

członek 

KOP 

tak / nie 

w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

dopuszczalne 

wezwanie 

- indywidualne 
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nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

 w pkt. 18 karty działania dotyczącym limitów i ograniczeń w 

realizacji projektu – z wyłączeniem limitów i ograniczeń 

dotyczących  zasad kwalifikowania wydatków oraz katalogu 

wydatków specyficznych (jeśli dotyczy), 

 w pkt. 27 karty działania dotyczącym minimalnej i 

maksymalnej wartości projektu (jeśli dotyczy), 

 w pkt. 28 karty działania dotyczącym minimalnej i 

maksymalnej wartości wydatków kwalifikowalnych projektu  

(jeśli dotyczy). 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień jak 

również do 

uzupełnienia lub 

poprawy projektu  

 niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

Poprawność przyjętych 

wskaźników 

Ocenie w ramach kryterium podlega formalna poprawność 

przyjętych wskaźników: 

1. czy Wnioskodawca dokonał wyboru obligatoryjnych 

wskaźników dla danego działania / poddziałania, 

2. czy Wnioskodawca wybrał wszystkie wskaźniki adekwatne 

ze względu na zakres projektu,  

3. czy Wnioskodawca przedstawił założenia dotyczące 

szacowania wartości wskaźników. 

pracownik 

IOK – 

członek 

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 
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nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

Pomoc publiczna Ocenie w ramach kryterium podlega, czy w projekcie występuje 

pomoc publiczna: 

1. w przypadku, gdy pomoc publiczna nie występuje w 

projekcie – czy przedstawiono uzasadnienie dla braku 

spełnienia przesłanek występowania pomocy publicznej 

wskazanych w art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej  

lub 

2. w przypadku, gdy pomoc publiczna występuje w projekcie 

– czy dofinansowanie projektu spełnia przesłanki 

występowania pomocy publicznej wskazane w art. 107 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,  

3. czy dla projektów, których dofinansowanie stanowić 

będzie pomoc publiczną lub pomoc de minimis, pomoc 

może zostać udzielona na gruncie obowiązujących 

rozporządzeń, w tym: 

a) czy okres realizacji projektu jest zgodny z przepisami 

właściwych rozporządzeń, 

b) czy spełniony jest efekt zachęty (jeśli dotyczy), 

c) czy katalog wydatków kwalifikowanych został 

określony zgodnie z właściwym rozporządzeniem, 

d) poprawność określenia maksymalnego procentowego 

poziomu wsparcia UE zgodnie z właściwym 

rozporządzeniem, 

pracownik 

IOK – 

członek 

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 
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nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

e) czy spełnione są inne warunki wynikające z 

rozporządzenia, w oparciu o które udzielana jest 

pomoc (jeśli dotyczy). 

4. czy zostały przedstawione poprawne załączniki dla 

wybranego rodzaju pomocy publicznej lub pomocy de 

minimis (jeśli dotyczy). 

Kwalifikowalność 

wydatków 

Ocenie w ramach kryterium podlega formalna kwalifikowalność 

wydatków: 

1. potencjalna kwalifikowalność wydatków planowanych do 

poniesienia na podstawie informacji zawartych we wniosku 

o dofinansowanie, 

2. poprawność przypisania poszczególnych wydatków 

projektu do katalogu wydatków kwalifikowalnych zgodnie z 

zasadami zawartymi SzOOP w wersji aktualnej na dzień 

zatwierdzenia kryterium przez Komitet Monitorujący RPO 

WM na lata 2014-2020 oraz 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 w 

wersji aktualnej na dzień  wystosowania wezwania do 

złożenia wniosku o dofinansowanie (w tym limity na 

poszczególne kategorie wydatków), 

3. wstępna kwalifikowalność podatku VAT. 

4. właściwy poziom dofinasowania dla poszczególnych 

kategorii wydatków. 

pracownik 

IOK – 

członek 

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 
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nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj 

Komisja Oceny Projektów może zaproponować obniżenie 

wysokości planowanych wydatków kwalifikowanych projektu. 

Brak zgody Wnioskodawcy na obniżenie kosztów skutkuje 

negatywną oceną projektu. 

ocena finansowa 

Wykonalność i trwałość  

finansowa projektu 

Ocena w ramach kryterium służy potwierdzeniu finansowej 

możliwości i zasadności realizacji projektu, przy założonym 

współfinansowaniu ze środków UE oraz jego wpływu na 

utrzymanie płynności finansowej podmiotów zaangażowanych w 

realizację oraz eksploatację projektu w całym okresie jego 

ekonomicznego życia. W ramach kryterium ocenie podlega: 

1. poprawność założeń i obliczeń – analiza (ocena) 

zasadności i realności założeń przyjętych do analizy 

finansowej oraz poprawności (w tym spójności) 

przygotowanych kalkulacji, 

2. poziom dofinansowania – weryfikacja prawidłowości 

wnioskowanego poziomu dofinansowania,  w tym metody 

ustalenia poziomu dofinansowania i jego wysokości, jak 

również analiza wskaźników efektywności finansowej pod 

kątem możliwości przyznania dofinansowania dla danego 

rodzaju projektu, 

3. trwałość finansowa – weryfikacja trwałości finansowej w 

przyjętym okresie odniesienia, bazująca na przedłożonych 

przez Wnioskodawcę informacjach na temat kondycji 

finansowej podmiotu/ów zaangażowanych w jego 

realizację i eksploatację (dane historyczne i prognozowane) 

KOP –  

pracownik 

IOK / 

ekspert w 

ramach 

dziedziny 

analiza 

finansowa 

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 
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oraz dokumentach i dodatkowych informacjach 

potwierdzających zdolność do utrzymania projektu w fazie 

eksploatacji, 

4. finansowa zasadność realizacji projektu – analiza (ocena) 

na podstawie uzyskanych wyników finansowych, 

racjonalności wydatkowania określonych środków 

finansowych, w tym ich efektywność. 

ocena merytoryczna 

Koncepcja realizacji 

projektu 

Ocena w ramach kryterium obejmuje badanie: 

1. merytoryczna kwalifikowalność wydatków: 

 czy deklarowane przez Wnioskodawcę wydatki są 

racjonalne, niezbędne, zasadne i oszczędne z punktu 

widzenia realizacji celu projektu, 

 czy wysokość wydatków jest adekwatna do planowanego 

celu projektu 

2. merytoryczna poprawność przyjętych wskaźników: 

 czy przedstawione wartości wskaźników są realne, możliwe 

do osiągnięcia i adekwatne do ponoszonych nakładów 

3. realność założeń harmonogramu rzeczowo-finansowego  

W przypadku stwierdzenia braku zasadności ponoszenia 

wydatków w zaproponowanej wysokości, należy wezwać 

Wnioskodawcę do przedstawienia wyjaśnień. W przypadku braku 

odpowiednich wyjaśnień lub podtrzymania w ich efekcie oceny 

wskazującej na brak zasadności ponoszenia wydatków w 

zaproponowanej wysokości, Komisja Oceny Projektów proponuje 

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 
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obniżenie wysokości planowanych wydatków kwalifikowanych 

projektu. Brak zgody Wnioskodawcy na obniżenie kosztów 

skutkuje negatywną oceną projektu.  

W konsekwencji obniżenia wydatków mogą ulec korekcie 

wskaźniki oraz założenia harmonogramu rzeczowo-finansowego 

projektu.  

Trwałość projektu Kryterium dotyczy wyłącznie projektów, w przypadku których 

zastosowanie ma zasada trwałości zgodnie z art. 71 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne 

przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. 

Ocena w ramach kryterium obejmuje badanie:  

1. potencjału i trwałości organizacyjnej podmiotu 

realizującego projekt, tj. posiadanie odpowiednich zasobów i 

struktur niezbędnych do zapewnienia właściwego 

zarządzania na etapie realizacji inwestycji,  

2. potencjału i trwałości organizacyjnej podmiotu 

zarządzającego projektem po jego zakończeniu (jeśli 

dotyczy), tj. posiadanie odpowiednich zasobów i struktur 

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 
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niezbędnych do zapewnienia właściwego zarządzania 

infrastrukturą na etapie jej eksploatacji (działalności 

operacyjnej), 

3. wykonalności technicznej i trwałości efektów projektu, tj. 

weryfikowane będzie, czy planowane do zastosowania 

rozwiązania techniczne / technologiczne:  

 są adekwatne ze względu na zakres projektu, 

 zapewniają wykonalność techniczną projektu,  

 gwarantują utrzymanie trwałości efektów projektu. 

Koncepcja wykorzystania 

efektów projektu  

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy: 

1. infrastruktura, która ma zostać objęta wsparciem, jest 

bezpośrednio związana z prowadzeniem usług edukacyjnych. 

2. planowane działania inwestycyjne wynikają z analizy popytu 

na planowaną ofertę edukacyjną instytucji, w szczególności w 

odniesieniu do szacowanej liczby odwiedzających, z 

uwzględnieniem uczniów w zorganizowanych grupach 

szkolnych, 

3. przygotowany został kompleksowy plan użytkowania wspartej 

infrastruktury, zawierający program współpracy z placówkami 

edukacyjnymi zapewniający aktywny udział uczniów 

(promowanie postaw kreatywnych, praca zespołowa, praca z 

uczniami utalentowanymi), 

4. jeśli projekt zakłada budowę nowej infrastruktury – w oparciu 

o dokonaną analizę wykazany został brak możliwości 

zaadaptowania istniejących obiektów,  

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 
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5. w analizie zapotrzebowania na rezultaty projektu 

uwzględniono trendy demograficzne, 

6. projekt jest komplementarny z działaniami finansowanymi / 

planowanymi do finansowania ze środków  Europejskiego 

Funduszu Społecznego, w szczególności w zakresie osi 

priorytetowej 10 RPO WM. 

Wpływ projektu na rozwój 

usług edukacyjnych w 

regionie 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy przedsięwzięcie będzie 

miało wpływ na: 

1. poprawę warunków rozwoju uzdolnień i kreatywności 

mieszkańców Małopolski poprzez wykorzystanie nowoczesnej 

infrastruktury i implementację innowacyjnych programów 

edukacyjnych w obszarze nauki uczenia się, poznawania, 

uczenia zrozumienia i odczuwania świata i własnego ciała,  

stymulowania i pobudzanie  ciekawości, 

2. rozwój umiejętności i kompetencji kluczowych 

przyczyniających się do uzyskania odpowiedniej jakości 

kapitału ludzkiego warunkującego utrzymanie potencjału 

koniecznego dla wzrostu gospodarczego i poprawy dobrobytu 

mieszkańców, 

3. kształtowanie kompetencji kluczowych (w tym m.in. 

matematycznych i przyrodniczych) oraz popularyzację wiedzy 

naukowej, 

4. wzmocnienie mechanizmów współpracy instytucji otoczenia 

społeczno-gospodarczego skoncentrowanych wokół 

regionalnego centrum popularyzowania nauki i innowacji w 

obszarze edukacji, 

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 
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5. utrwalenie wizerunku i potencjału Małopolski jako regionu 

innowacyjnego i kreatywnego, zasobnego w kapitał 

intelektualny. 

Wpływ projektu na rozwój 

budownictwa 

energooszczędnego i 

pasywnego 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy: 

1. budynek spełnia wymogi określone w ramach Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn.zm.) 

wymagane od 1 stycznia 2021 r. w zakresie wskaźnika EPH+W 

na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej 

wody użytkowej; wskaźnika na potrzeby chłodzenia (ΔEPC); 

wskaźnika na potrzeby oświetlenia (∆EPL)  

2. zastosowane zostaną w projekcie: 

a) odnawialne źródła energii 

b) rozwiązania, mające na celu zminimalizowanie zużycia 

energii w trakcie eksploatacji, w tym np. układy wentylacji 

mechanicznej z odzyskiem ciepła, układy podgrzewania 

lub chłodzenia powietrza 

c) elementy konstrukcyjne budynku wpływające na poprawę 

izolacyjności przegród, w tym np. materiały i rozwiązania 

zwiększające izolacje ścian, stropów, dachów, posadzek, 

fasady szklane, zielone dachy i ściany 

3. w okresie trwałości projektu budynek wykorzystywany będzie 

do realizacji podstawowej funkcji użyteczności publicznej, z 

jednoczesnym udostępnieniem budynku dla zwiedzających w 

celu zapoznania się z zastosowanymi rozwiązaniami, dzięki 

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 
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którym osiągnięto podwyższone parametry energetyczne oraz 

uzyskanymi oszczędnościami energii. Informacje 

prezentowane będą w sposób niespecjalistyczny i bez 

obowiązku udostępniania szczegółowej dokumentacji. Funkcja 

demonstracyjna powinna być realizowana bez szkody dla 

podstawowej funkcji użyteczności publicznej, a podmiot 

użytkujący demonstracyjny budynek użyteczności publicznej 

będzie zobowiązany udowodnić pełnienie funkcji 

demonstracyjnej, np. poprzez rejestr wizyt.  

Wpływ na zasadę równości 

szans kobiet i mężczyzn 

Ocenie w ramach kryterium podlega wpływ projektu na zasadę 

równości szans kobiet i mężczyzn. 

Kryterium zostanie uznane za spełnione w przypadku 

stwierdzenia pozytywnego lub neutralnego wpływu projektu na 

zasadę równości szans kobiet i mężczyzn.  

Ocena w ramach kryterium zostanie oparta o uzasadnienie 

przedstawione przez Wnioskodawcę we wniosku, w którym 

powinno zostać wskazane w jaki sposób projekt spełnia zasadę 

równości szans kobiet i mężczyzn lub jest w stosunku do niej 

neutralny.  

W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na badaną 

politykę horyzontalną, należy zażądać od Wnioskodawcy 

wyjaśnień. Brak odpowiednich wyjaśnień lub podtrzymanie w ich 

efekcie oceny wskazującej na negatywny wpływ projektu na tę 

politykę horyzontalną skutkuje negatywną oceną 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 
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Wpływ na zasadę równości 

szans i niedyskryminacji, w 

tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami 

Ocenie w ramach kryterium podlega zgodność projektu z zasadą 

równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami. 

Kryterium zostanie uznane za spełnione:  

 gdy projekt realizuje zasadę równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami  

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy Wnioskodawca 

przedstawił opis działań, planowanych do podjęcia w ramach 

realizacji projektu, które mają na celu zapewnienie dostępności 

produktów projektu dla osób z niepełnosprawnościami różnego 

rodzaju, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb wynikających 

z poszczególnych rodzajów niepełnosprawności, adekwatnych ze 

względu na charakter projektu.  

W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na badaną 

politykę horyzontalną, należy zażądać od Wnioskodawcy 

wyjaśnień. Brak odpowiednich wyjaśnień lub podtrzymanie w ich 

efekcie oceny wskazującej na negatywny wpływ projektu na tę 

politykę horyzontalną skutkuje negatywną oceną 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 

Wpływ na zrównoważony 

rozwój oraz ochronę i 

poprawę jakości środowiska 

naturalnego 

Ocenie w ramach kryterium podlega wpływ projektu na zasadę 

zrównoważonego rozwoju oraz ochronę i poprawę jakości 

środowiska naturalnego. 

Projekt uzyska pozytywną ocenę, w przypadku stwierdzenia co 

najmniej neutralnego (tj. neutralnego lub pozytywnego) wpływu 

KOP tak / nie 

w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

dopuszczalne 

wezwanie 

- indywidualne 
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na zasadę zrównoważonego rozwoju oraz ochronę i poprawę 

jakości środowiska naturalnego. 

W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na badaną 

politykę horyzontalną, należy zażądać od Wnioskodawcy 

wyjaśnień. Brak odpowiednich wyjaśnień lub podtrzymanie w ich 

efekcie oceny wskazującej na negatywny wpływ projektu na tę 

politykę horyzontalną skutkuje negatywną oceną projektu. 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień jak 

również do 

uzupełnienia lub 

poprawy projektu  

niespełnienie 

kryterium skutkuje 

negatywną oceną 

projektu 

Stan przygotowania 

projektu do realizacji 

Ocenie w ramach kryterium podlega: 

W przypadku projektów wymagających pozwolenia na budowę 

lub zgłoszenia budowy, czy Wnioskodawca posiada:  

1. koncepcję architektoniczno-urbanistyczną (w tym założenia i 

wytyczne funkcjonalno-użytkowe oraz architektoniczno-

urbanistyczne, wizualizację rozwiązań architektoniczno-

urbanistycznych przedstawionych w wybranej pracy 

konkursowej wraz z opisem, przekrojami i rzutami, 

koncepcję przyłączenia z drogą publiczną, badania 

geotechniczne i inwentaryzację przyrodniczą) 

lub 

2. kompletny, aktualny projekt budowlany umożliwiający 

realizację całego projektu/zadania oraz jeżeli dodatkowo w 

ramach projektu przewiduje się zakup sprzętu lub inne 

dodatkowe prace nie wymagające pozwolenia na 

budowę/zgłoszenia robót budowlanych, czy Wnioskodawca 

przedstawił dokumentację/specyfikację techniczną 

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 
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zawierającą np. kosztorysy, specyfikację planowanych do 

zakupu środków trwałych wraz z parametrami, 

szczegółowym budżetem, lokalizacją sprzętu etc.  

W przypadku projektów typu „zaprojektuj i wybuduj”, czy 

Wnioskodawca przedstawił co najmniej program funkcjonalno-

użytkowy oraz jeżeli dodatkowo w ramach projektu przewiduje się 

zakup sprzętu lub inne dodatkowe prace nie uwzględnione w 

programie funkcjonalno-użytkowym, czy Wnioskodawca 

przedstawił dokumentację/specyfikację techniczną zawierającą 

np. kosztorysy, specyfikację planowanych do zakupu środków 

trwałych wraz z parametrami, szczegółowym budżetem, 

lokalizacją sprzętu etc. 

 


