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Rozdział 1  
ZASADY FUNKCJONOWANIA KOP 

§ 1. Słownik stosowanych poj�� i skrótów 

Decyzja o dofinansowaniu projektu – decyzja podj�ta przez jednostk� sektora 
finansów publicznych, która stanowi podstaw� dofinansowania projektu,  
w przypadku gdy ta jednostka jest jednocze�nie wnioskodawc�

Ekspert – osoba, o której mowa w art. 49 ustawy o zasadach realizacji programów 
w zakresie polityki spójno�ci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.  

IOK – Instytucja Organizuj�ca Konkurs, której funkcj� pełni Małopolskie Centrum 
Przedsi�biorczo�ci. 

IP – Instytucja Po�rednicz�ca RPO WM, której funkcj� pełni Małopolskie Centrum 
Przedsi�biorczo�ci. 

IRP – Instytucja Rozpatruj�ca Protest, której funkcj� pełni Departament Zarz�dzania 
Programami Operacyjnymi Urz�du Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.  

IZ – Instytucja Zarz�dzaj�ca RPO WM, której funkcj� pełni Zarz�d Województwa 
Małopolskiego. 

KOP – Komisja Oceny Projektów, o której mowa w art. 44 Ustawy, powołana przez 
IOK do przeprowadzenia oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów zło�onych 
w konkursie nr RPMP.09.01.02-IP.01-12-023/17�w ramach RPO WM. 

KM RPO WM – Komitet Monitoruj�cy Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego. 

Lista ocenionych projektów – lista, o której mowa w art. 44 ust. 4 Ustawy, tj. lista 
wszystkich ocenionych projektów zawieraj�ca przyznane oceny, ze wskazaniem 
projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów albo spełniły kryteria wyboru 
projektów i:  

a) uzyskały wymagan� liczb� punktów  
albo  
b) uzyskały kolejno najwi�ksz� liczb� punktów, w przypadku, gdy kwota 

przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na 
obj�cie dofinansowaniem wszystkich projektów, o których mowa w pkt. a). 

Lista ocenionych projektów obejmuje List� podstawow� (list� projektów wybranych 
do dofinansowania) oraz List� rezerwow� (list� projektów, które spełniaj� kryteria 
oceny, ale kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie 
wystarcza na obj�cie ich dofinansowaniem), a tak�e informacj� dot. wniosków 
odrzuconych. 

MCP – Małopolskie Centrum Przedsi�biorczo�ci. 
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Regulamin – Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów oceniaj�cej wnioski zło�one  
w konkursie nr RPMP.09.01.02-IP.01-12-023/17� w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

Regulamin konkursu – dokument przyjmowany uchwał� ZWM, publikowany wraz  
z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w konkursie 
nr RPMP.09.01.02-IP.01-12-023/17, okre�laj�cy zasady obowi�zuj�ce w trakcie 
konkursu, tj. w trakcie naboru i oceny wniosków oraz ich wyboru do dofinansowania. 

System e-RPO – system informatyczny udost�pniany przez IZ na stronie internetowej 
https://erpo.malopolska.pl, umo�liwiaj�cy Wnioskodawcy samodzielne wykonywanie 
czynno�ci zwi�zanych z aplikowaniem o dofinansowanie projektu. 

Ustawa – ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów  
w zakresie polityki spójno�ci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020  
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 217 z pó�n. zm.). 

Wniosek o dofinansowanie projektu (wniosek) – dokument zło�ony przez 
Wnioskodawc� za po�rednictwem Systemu e-RPO, w celu uzyskania �rodków 
finansowych na realizacj� projektu w ramach RPO WM, na podstawie którego 
dokonuje si� oceny spełnienia przez projekt odpowiednich kryteriów wyboru, 
zatwierdzony, zawieraj�cy sum� kontroln�. Za integraln� cz��� wniosku  
o dofinansowanie uznaje si� wszystkie jego zał�czniki (je�li dotyczy). 

Wykaz kandydatów na Ekspertów RPO WM – lista kandydatów na Ekspertów 
uczestnicz�cych w procesie wyboru do dofinansowania projektów 
współfinansowanych ze �rodków RPO WM, prowadzona przez IZ. 

ZWM – Zarz�d Województwa Małopolskiego. 

§ 2. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin okre�la zasady funkcjonowania Komisji Oceny Projektów 
oceniaj�cej wnioski zło�one w konkursie nr RPMP.09.01.02-IP.01-12-023/17�

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014–2020.  

2. Za zapewnienie prawidłowej organizacji pracy KOP, w tym za okre�lenie planu 
pracy KOP oraz obsług� administracyjn� KOP odpowiedzialny jest Kierownik 
Referatu ds. Wyboru EFS (ZW.I). 

3. Ocena projektów przeprowadzana jest w systemie informatycznym e-RPO.  
W przypadku, gdy w czasie trwania oceny wniosków nie zostanie zapewniona 
pełna funkcjonalno�� systemu e-RPO lub nast�pi jego awaria, przewiduje si�
dokonywanie oceny na dokumentach udost�pnionych poza systemem e-RPO 
oraz oceny projektów w wersji papierowej do czasu zapewnienia pełnej 
funkcjonalno�ci, b�d� ponownego uruchomienia systemu. Wyniki oceny z kart 
papierowych zostan� wprowadzone do systemu e-RPO. 
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4. Ocena projektów w ramach konkursu, o którym mowa w ust. 1 odbywa si� na 
podstawie kryteriów wyboru projektów zatwierdzonych przez KM RPO WM 
stanowi�cych Zał�cznik nr 1 do Regulaminu konkursu. 

5. W przypadku stwierdzenia we wniosku o dofinansowanie braków formalnych IOK 
mo�e wezwa� Wnioskodawc� do uzupełnienia braków formalnych na podstawie 
art. 43 Ustawy, w wyznaczonym terminie, nie krótszym jednak ni� 7 dni od dnia 
skutecznego dor�czenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez 
rozpatrzenia. 

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie maj�
obowi�zuj�ce przepisy Ustawy, Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju  
w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 z dnia 31 marca 2015 r., 
a tak�e inne postanowienia dokumentów programowych i przepisy prawa 
powszechnie obowi�zuj�cego. 

§ 3. Skład KOP 

1. W skład KOP wchodz� pracownicy IOK, w tym Przewodnicz�cy KOP oraz 
Sekretarz KOP. 

2. W skład KOP mog� zosta� powołani Eksperci (kandydaci na Ekspertów) 
nieb�d�cy pracownikami IZ i IOK, wpisani do Wykazu kandydatów na Ekspertów 
RPO WM, posiadaj�cy wiedz�, umiej�tno�ci, do�wiadczenie lub wymagane 
uprawnienia z dziedziny, której dotyczy konkurs, w tym równie� wiedz�  
w zakresie celów i sposobu realizacji RPO WM. 

3. W uzasadnionych przypadkach w posiedzeniu KOP mog� równie� uczestniczy�  
w charakterze obserwatorów: 

a) przedstawiciele instytucji nadrz�dnych w stosunku do IOK w systemie 
wdra�ania RPO WM,  

b) partnerzy, o których mowa w art. 5 ust. 1 Rozporz�dzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

4. Osoby, o których mowa w ust. 3 nie dokonuj� oceny projektów. Informacja 
o udziale obserwatorów w posiedzeniu KOP b�dzie odnotowywana w Protokole 
z prac KOP. 

5. Funkcj� Przewodnicz�cego KOP pełni Dyrektor MCP albo osoba przez niego 
wskazana.  

6. Funkcj� Sekretarza KOP pełni pracownik MCP z Referatu ds. Wyboru EFS 
(ZW.I).   

7. Warunkiem powołania w skład KOP jest uzyskanie przez kandydata certyfikatu 
potwierdzaj�cego realizacj� obligatoryjnego programu szkoleniowego 
obowi�zuj�cego w okresie programowania 2014-2020.  
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8. Osoby powołane do pracy w KOP musz� posiada� wiedz� dotycz�c� specyfiki 
konkursu, a tak�e kwalifikacje, kompetencje i do�wiadczenie umo�liwiaj�ce 
prawidłow� ocen� wniosków.  

9. Kandydaci na Członków KOP zostaj� wskazani w oparciu o posiadane 
kompetencje i do�wiadczenie niezb�dne do oceny wniosków w ramach konkursu 
przez Kierownika Referatu ds. Wyboru EFS (ZW.I) - spo�ród pracowników MCP 
i/lub kandydatów umieszczonych w Wykazie kandydatów na Ekspertów RPO 
WM. 

10. Kandydaci na Członków KOP przed powołaniem w skład KOP otrzymuj�: 

a) informacj� o mo�liwo�ci powołania do KOP na zasadach wskazanych  
w Regulaminie, 

b) informacj� o planowanym terminie przeprowadzenia oceny wniosków 
zło�onych w ramach danego etapu oceny, 

c) list� podmiotów ubiegaj�cych si� o dofinansowanie wraz z tytułami 
zło�onych przez nich wniosków, 

d) formularz O�wiadczenia o gotowo�ci do oceny, bezstronno�ci i poufno�ci 
Eksperta lub formularz O�wiadczenia o gotowo�ci do oceny, 
bezstronno�ci i poufno�ci Członka KOP – pracownika IOK, których wzory 
stanowi� zał�czniki nr 2a i 2b do Regulaminu.   

11. Kandydaci na Członków KOP dostarczaj� podpisane o�wiadczenia okre�lone  
w  ust. 10 lit. d) niniejszego Regulaminu w wyznaczonym terminie. O�wiadczenia 
mog� zosta� zło�one osobi�cie, przesłane poczt� lub poczt� elektroniczn�
(skan).  

§ 4. Sposób powołania KOP 

1. Powołanie KOP nast�puje w drodze Zarz�dzenia Dyrektora MCP niezwłocznie, 
nie pó�niej jednak ni� 14 dni kalendarzowych od daty zako�czenia naboru 
wniosków. 

2. Zarz�dzenie Dyrektora MCP powołuj�ce KOP okre�la w szczególno�ci: 

a) numer konkursu, 

b) nazw� Działania/Poddziałania oraz numer Osi Priorytetowej RPO WM, 

c) imiona i nazwiska Członków KOP z wyró�nieniem pracowników MCP  
i Ekspertów (kandydatów na Ekspertów), 

d) imiona i nazwiska osób pełni�cych funkcje Przewodnicz�cego KOP, 
Sekretarza KOP, 

e) planowany termin przewidziany na dokonanie oceny. 

3. Liczba Członków KOP powoływanych do oceny wniosków o dofinansowanie 
projektów jest uzale�niona od potrzeb, w szczególno�ci od liczby wniosków 
zło�onych w konkursie.  
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4. Dopuszcza si� mo�liwo�� zmiany składu KOP. Zmiany te musz� by�
wprowadzane w drodze Zarz�dzenia Dyrektora MCP.  

§ 5. Cele, zadania i zakres odpowiedzialno�ci KOP 

1. Celem powołania KOP jest zapewnienie rzetelnej i bezstronnej oceny projektów 
dokonywanej przez osoby posiadaj�ce specjalistyczn� wiedz� oraz umiej�tno�ci  
z zakresu dziedziny, której dotyczy konkurs.  

2. Członkowie KOP zobowi�zani s� do wykonywania swoich obowi�zków zgodnie 
z prawem, sumiennie, sprawnie, rzetelnie i bezstronnie. 

3. Zadaniem KOP jest ocena spełnienia kryteriów wyboru projektów, w tym 
w szczególno�ci:  

a) ocena formalno-merytoryczna (w tym wezwanie Wnioskodawcy do 
przedstawienia wyja�nie�), 

b) ponowna ocena projektów, w przypadku gdy: 

− doszło do narusze� obowi�zuj�cych procedur i konieczny do 
wyja�nienia zakres sprawy ma istotny wpływ na wynik oceny (zgodnie  

− z art. 58 ust. 2 pkt 2 Ustawy);   

 lub  

− wskutek uwzgl�dnienia skargi (zgodnie z art. 61 ust. 8 pkt 1 lit. a 
Ustawy). 

4. Ocena wniosków dokonywana przez KOP odbywa si� m.in. zgodnie z: 

a) przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, 

b) kryteriami wyboru projektów, 

c) Regulaminem konkursu, w tym Regulaminem pracy KOP, 

d) wytycznymi ministra wła�ciwego do spraw rozwoju regionalnego,  

e) wytycznymi IZ. 

5. Szczegółowy sposób dokonywania oceny wniosków na jej poszczególnych 
etapach opisany został w dalszej cz��ci Regulaminu. 

6. Do zada� Przewodnicz�cego KOP nale�y w szczególno�ci: 

a) zapewnienie prawidłowego i terminowego przebiegu oceny projektów,  
w tym m.in. zgodno�ci pracy KOP z Regulaminem konkursu, w tym 
Regulaminem pracy KOP, 

b) przekazanie Członkom KOP informacji dotycz�cych wymogów, jakie musi 
spełnia� wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WM, w szczególno�ci 
informacji dotycz�cych procedur oceny oraz obowi�zuj�cych w ramach 
danego konkursu kryteriów wyboru projektów, 

c) nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem KOP, 

d) zwoływanie posiedze� KOP, 
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e) przeprowadzenie losowania wniosków przekazywanych do oceny 
poszczególnym Członkom KOP, w tym wniosków do oceny innemu 
Oceniaj�cemu w przypadku stwierdzenia, �e została ona dokonana  
w sposób nieprawidłowy lub wyst�puj� rozbie�no�ci w ocenie, 

f) zatwierdzanie Protokołu z prac KOP, 

g) zlecanie zewn�trznych opinii/ekspertyz, 

h) przeciwdziałanie próbom ingerowania z zewn�trz w dokonywan� ocen�
przez osoby i podmioty niebior�ce w niej udziału, 

i) podejmowanie innych czynno�ci maj�cych na celu zapewnienie 
prawidłowego przebiegu oceny. 

7. Do zada� Sekretarza KOP nale�y w szczególno�ci: 

a) pomoc Przewodnicz�cemu KOP w wykonywaniu obowi�zków, 

b) obsługa organizacyjno-techniczna KOP, 

c) dostarczenie Członkom KOP materiałów niezb�dnych do przeprowadzenia 
oceny, 

d) sporz�dzanie Protokołu z prac KOP, zawieraj�cego informacje  
o przebiegu i wynikach oceny projektów, 

e) sporz�dzenie Listy ocenionych projektów, 

f) gromadzenie i przekazanie do miejsca przechowywania dokumentacji 
zwi�zanej z pracami KOP. 

8. Do zada� Członków KOP nale�y w szczególno�ci: 

a) dokonywanie zgodnej z przepisami, obiektywnej, rzetelnej oraz 
bezstronnej oceny projektów, 

b) formułowanie wyczerpuj�cych, przejrzystych i zgodnych ze stanem 
faktycznym uzasadnie� wyników oceny, 

c) prawidłowe i terminowe wypełnianie Kart oceny formalno-merytorycznej,

d) terminowe dostarczenie do IOK podpisanych Kart oceny formalno-
merytorycznej,

e) udzielanie IRP, na jej wniosek, dodatkowych wyja�nie� dotycz�cych oceny 
projektu. 

§ 6. Organizacja i tryb pracy KOP 

1. KOP powoływany jest na okres od momentu rozpocz�cia procesu oceny 

projektów do ostatecznego rozstrzygni�cia konkursu (tj. zako�czenia oceny 

wszystkich projektów w ramach konkursu, w tym tak�e projektów obj�tych 

procedur� odwoławcz� i post�powaniem s�dowo-administracyjnym). 

2. Przewodnicz�cy KOP mo�e zwoływa� spotkania członków KOP. Spotkania KOP 

mog� odbywa� si� w siedzibie IP. Informacja o planowanym spotkaniu przesyłana 

jest poczt� elektroniczn�, minimum 2 dni przed planowanym spotkaniem wraz  
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z informacj�, czy udział członków KOP w danym spotkaniu jest obligatoryjny, czy 

fakultatywny. 

3. W ramach prac KOP w siedzibie IOK odbywa si� co najmniej jedno spotkanie 
KOP dotycz�ce oceny wniosków.  

4. Spotkanie KOP zwoływane jest przede wszystkim w celu omówienia zasad 
i sposobu oceny wniosków w ramach konkursu. 

5. Losowanie wniosków dokonywane jest wył�cznie w�ród tych Członków KOP, 
którzy dostarczyli o�wiadczenia wskazane w § 3 ust. 10 lit. d) Regulaminu. 

6. Losowanie wniosków przeprowadzane jest przez Przewodnicz�cego KOP, 
w obecno�ci co najmniej 3 Członków KOP oraz – w celu zwi�kszenia stopnia 
przejrzysto�ci procesu losowania – w obecno�ci obserwatorów zgłoszonych, np. 
przez Komitet Monitoruj�cy RPO WM (je�eli obserwatorzy zostali powołani 
i wyra�� tak� wol�). 

7. W uzasadnionych przypadkach Przewodnicz�cy KOP mo�e odst�pi�  
od losowania. Fakt odst�pienia od losowania jest ka�dorazowo opisywany  
w Protokole z prac KOP. Dotyczy to w szczególno�ci sytuacji, gdy przez tego 
samego Wnioskodawc� został zło�ony wi�cej ni� jeden wniosek w ramach 
danego konkursu. Wówczas wszystkie wnioski tego Wnioskodawcy mog� zosta�
przydzielone tym samym Członkom KOP, którym wylosowano pierwszy wniosek. 
Umo�liwi to ł�czn� (tj. z uwzgl�dnieniem wszystkich wniosków) ocen� potencjału 
Wnioskodawcy do realizacji projektu.  

8. Wnioski przekazywane s� Członkom KOP do oceny w formie elektronicznej. 
W przypadku, gdy w czasie trwania oceny wniosków nie zostanie zapewniona 
pełna funkcjonalno�� systemu e-RPO lub nast�pi jego awaria, przewiduje si�
dokonywanie oceny na dokumentach udost�pnionych poza systemem e-RPO 
oraz oceny projektów w wersji papierowej do czasu zapewnienia pełnej 
funkcjonalno�ci, b�d� ponownego uruchomienia systemu. Wyniki oceny z kart 
papierowych zostan� wprowadzone do systemu e-RPO. 

9. Wraz z wylosowanym do oceny wnioskiem Członek KOP otrzymuje informacj�  
o dokumentach niezb�dnych do prawidłowej oceny wniosku, w szczególno�ci 
Regulamin pracy KOP i Regulamin konkursu. 

10. Ocena spełnienia przez dany projekt kryteriów dokonywana jest na podstawie 
wniosku o dofinansowanie oraz na podstawie informacji okre�lonych w ust. 11.  

11. IOK mo�e wymaga� od Wnioskodawcy wył�cznie informacji i dokumentów 
niezb�dnych do oceny spełnienia kryteriów. Oznacza to, �e ��dana informacja 
lub dokument musz� by� powi�zane z co najmniej jednym z kryteriów. 
Dodatkowo, IOK mo�e wymaga� od Wnioskodawcy informacji i dokumentów 
umo�liwiaj�cych identyfikacj� Wnioskodawcy oraz komunikowanie si� z nim.  

12. Członkowie KOP s� zobowi�zani do przedstawienia w Karcie oceny formalno-
merytorycznej wyczerpuj�cego pisemnego uzasadnienia wyniku oceny ka�dego 
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kryterium ocenionego negatywnie, a w przypadku kryteriów punktowych – do 
uzasadnienia powodu nieprzyznania maksymalnej mo�liwej do uzyskania liczby 
punktów (podania wszystkich okoliczno�ci, które przes�dziły o negatywnym 
wyniku oceny lub o obni�eniu punktacji). Uzasadnienie powinno wskazywa� na 
konkretne, stwierdzone przez Oceniaj�cego braki i nieprawidłowo�ci we wniosku.   

13. W przypadku braku kontaktu z Członkiem KOP, zgłoszenia przez niego braku 
mo�liwo�ci oceny wniosku albo nieprzyst�pienia do oceny wniosku w czasie 
umo�liwiaj�cym dokonanie oceny w ustalonym terminie, Przewodnicz�cy KOP 
losuje wniosek do oceny innemu Członkowi KOP. Fakt ten zostaje uj�ty  
w Protokole z prac KOP.

14. Okoliczno�ciami uzasadniaj�cymi zmian� osób oceniaj�cych wnioski mog� by�
w szczególno�ci: 

a) zdarzenia losowe (np. wypadek, choroba itp.), 

b) wył�czenie Członka KOP z udziału w ocenie projektów w zwi�zku  
ze stwierdzeniem okoliczno�ci budz�cych w�tpliwo�ci co do jego 
bezstronno�ci, 

c) wył�czenie z ponownej oceny projektu przywróconego do oceny  
po uwzgl�dnieniu �rodka odwoławczego, 

d) zadeklarowana przez Oceniaj�cego niemo�no�� dokonania oceny  
w terminie z powodu innych istotnych przyczyn, 

e) rezygnacja Członka KOP z oceny projektu lub całkowity brak kontaktu  
z osob� oceniaj�c� przez 3 dni w trakcie trwania procedury oceny. 

15. Wyniki losowania, a tak�e zestawienie liczby ocen dokonanych przez 
poszczególnych Członków KOP b�d� przedstawione w Protokole z prac KOP.  

§ 7. Eksperci i zasady oceny pracy Ekspertów 

1. IOK mo�e wyznaczy� Ekspertów, o których mowa w art. 49 Ustawy do udziału 
w wyborze projektów do dofinansowania. 

2. Kandydaci na Ekspertów powoływani s� w skład KOP zgodnie z tre�ci� § 3 i § 4 
Regulaminu.

3. Udział Eksperta w wyborze projektów oznacza mo�liwo�� zaanga�owania 
Eksperta do wszelkich czynno�ci zwi�zanych z wyborem projektów  
do dofinansowania okre�lonych w umowie pomi�dzy IOK i Ekspertem. Czynno�ci 
zwi�zane z wyborem projektu do dofinansowania s� podejmowane od momentu 
zło�enia projektu do momentu jego wyboru do dofinansowania albo do oceny 
negatywnej, w tym w ramach procedury odwoławczej. 
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4. Do Eksperta stosuje si� odpowiednio przepisy art. 24 § 1 i 2 ustawy z dnia  
14 czerwca 1960 r. – Kodeks post�powania administracyjnego. (t.j. Dz. U. z 2016 
r. poz. 23 z pó�n. zm.), dalej jako Kodeks post�powania administracyjnego. 

5. Status Eksperta uzyskuje kandydat na Eksperta, który podpisał umow�
dotycz�c� udziału w wyborze projektów. 

6. IOK dokonuje okresowej oceny pracy Ekspertów, z którymi została zawarta 
umowa.  

7. Szczegółowe zasady oceny pracy Ekspertów reguluje umowa zawierana 
pomi�dzy IOK a Ekspertem. Ocena pracy Eksperta dotyczy co najmniej 
potwierdzenia spełnienia przez Eksperta warunku dotycz�cego posiadania 
wiedzy, umiej�tno�ci, do�wiadczenia lub wymaganych uprawnie� w dziedzinie 
obj�tej programem operacyjnym, w ramach której dokonywany jest wybór 
projektów oraz sposobu wykonywania przez Eksperta obowi�zków okre�lonych  
w umowie. 

8. Ocena pracy Eksperta mo�e zako�czy� si� wynikiem pozytywnym albo 
negatywnym. 

9. Negatywna ocena pracy Eksperta skutkuje skre�leniem z Wykazu kandydatów 
na Ekspertów RPO WM. 

§ 8. Zasada poufno�ci i bezstronno�ci oraz standard prac  
Komisji Oceny Projektów

1. Ocena dokonywana przez KOP odbywa si� przy zachowaniu nast�puj�cych 
standardów: 

a) poufno�ci dokumentacji zwi�zanej z ocen� – dost�p do dokumentów 
zwi�zanych z ocen� maj� wył�cznie osoby uczestnicz�ce w organizacji 
konkursu i bior�ce udział w posiedzeniu KOP (wszyscy Członkowie KOP 
oraz obserwatorzy), 

b) zobowi�zania osób uczestnicz�cych w organizacji konkursu i bior�cych 
udział w posiedzeniu KOP (Członkowie KOP oraz obserwatorzy)  
do zachowania poufno�ci danych i informacji zawartych w dokumentach 
zwi�zanych z ocen�, 

c) poufno�ci informacji o przebiegu i wynikach oceny do momentu ogłoszenia 
listy projektów, które uzyskały wymagan� liczb� punktów, z wyró�nieniem 
projektów wybranych do dofinansowania,  

d) zobowi�zania Członków KOP do pełnienia swoich funkcji zgodnie  
z prawem, sumiennie, sprawnie, rzetelnie i bezstronnie, 

e) niezale�no�ci oraz bezstronno�ci Członków KOP w zakresie 
dokonywanych przez nich ocen, 
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f) rejestrowania przebiegu procesu oceny wniosków. 

2. Osoby zaanga�owane w wybór projektów nie mog� by� zwi�zane 
z Wnioskodawcami stosunkiem prawnym lub faktycznym, b�d� w jakikolwiek inny 
sposób, który mógłby wywoła� w�tpliwo�ci co do bezstronno�ci 
przeprowadzanych przez nie czynno�ci. 

3. Osoby zaanga�owane w wybór projektów zobowi�zane s� do zachowania 
w tajemnicy wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych b�d�
wytworzonych w trakcie wyboru projektów. Zobowi�zanie to ma charakter 
bezterminowy i w szczególno�ci dotyczy informacji i dokumentów, które stanowi�
tajemnice wynikaj�ce z przepisów powszechnie obowi�zuj�cego prawa. 
Spełnienie powy�szego wymogu nast�puje poprzez zło�enie stosownego 
o�wiadczenia o poufno�ci. 

4. W przypadku zaanga�owania w prace KOP obserwatorów wskazanych w § 3  
ust. 3 niniejszego Regulaminu, przed udziałem w posiedzeniu KOP osoby  
te podpisuj� o�wiadczenie o poufno�ci, którego wzór stanowi zał�cznik 2c  
do Regulaminu. 

5. Warunkiem korzystania z usług Eksperta jest zło�enie przez niego O�wiadczenia  
o gotowo�ci do oceny, bezstronno�ci i poufno�ci. O�wiadczenie odnosi si�  
do relacji Eksperta ze wszystkimi Wnioskodawcami. O�wiadczenie składane jest 
przed przyst�pieniem do oceny pod rygorem odpowiedzialno�ci karnej. 

6. Pracownicy IOK powoływani w skład KOP, zobowi�zani s� do podpisania 
o�wiadczenia o bezstronno�ci w zakresie przesłanek, o których mowa 
w przepisach art. 24 § 1 i 2 Kodeksu post�powania administracyjnego. 
O�wiadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialno�ci karnej, przed 
przyst�pieniem do danej oceny. 

7. Wzory o�wiadcze� Eksperta oraz Członka KOP – pracownika IOK dotycz�ce 
gotowo�ci do oceny, bezstronno�ci i poufno�ci stanowi� zał�czniki nr 2a i 2b  
do Regulaminu. 

8. Je�eli w trakcie oceny wniosku zaistniej� okoliczno�ci uzasadniaj�ce wył�czenie 
Członka KOP z oceny tego wniosku, powinien je niezwłocznie zgłosi� na pi�mie 
Przewodnicz�cemu KOP i: 

a) w przypadku Eksperta wył�czy� si� z oceny wszystkich wniosków, 

b) w przypadku pracownika IOK wył�czy� si� z danej sprawy.  

 Przewodnicz�cy KOP losuje wnioski nieocenione przez tego Członka KOP  
do oceny innemu Oceniaj�cemu. Fakt ten zostanie udokumentowany  
w Protokole z prac KOP. 

9. Zgodnie z art. 49 ust. 9 Ustawy w sytuacji, gdy zostan� stwierdzone inne ni�
wskazane w O�wiadczeniach o gotowo�ci do oceny, bezstronno�ci i poufno�ci
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okoliczno�ci mog�ce budzi� w�tpliwo�ci co do bezstronno�ci Eksperta, mo�liwe 
jest: 

a) wył�czenie Eksperta z udziału w wyborze projektów, 

albo 

b) ujawnienie okoliczno�ci budz�cych w�tpliwo�ci co do bezstronno�ci 
Eksperta bez wył�czenia go z udziału w wyborze projektów  
(w uzasadnionych przypadkach, np. gdy ze wzgl�du na wysoki stopie�
skomplikowania projektów i w�ski zakres przedmiotowy projektów kr�g 
Wnioskodawców i Oceniaj�cych ich projekty Ekspertów jest bardzo 
ograniczony, a jednocze�nie udział Eksperta w ocenie tych projektów jest 
konieczny). 

10. Okoliczno�ci, o których mowa w ust. 9, w przypadku Eksperta dotycz� jego 
relacji ze wszystkimi Wnioskodawcami, a w przypadku pracowników IOK dotycz�
relacji z konkretnym Wnioskodawc�. 

Rozdział 2  
PROCEDURA PRZEPROWADZANIA OCENY PROJEKTÓW 

§ 9. Zasady dokonywania oceny formalno-merytorycznej 

1. Ocenie formalno-merytorycznej podlega ka�dy zło�ony w trakcie prowadzonego 
naboru wniosek o dofinansowanie (o ile spełnia wymogi formalne, o których 
mowa w art. 43 Ustawy i nie został wycofany przez Wnioskodawc�). 

2. Ocena formalno-merytoryczna (w tym poprawa/uzupełnienie wniosku) 
dokonywana jest w terminie 80 dni kalendarzowych od daty powołania  KOP. 
Wezwanie Wnioskodawcy do zło�enia wyja�nie� (poprawy/uzupełnienia 
wniosku) w zwi�zku z prowadzon� ocen� formalno-merytoryczn�, zawiesza bieg 
terminu oceny formalno-merytorycznej do czasu wykonania przez Wnioskodawc�
tych czynno�ci. W uzasadnionych przypadkach (np. du�a liczba wniosków) 
powy�szy termin oceny formalno-merytorycznej mo�e zosta� przedłu�ony 
decyzj� Dyrektora MCP. Informacja w tym zakresie znajdzie odzwierciedlenie  
w Protokole z prac KOP oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej: 
http://www.rpo.malopolska.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl. 

3. Ocena formalno-merytoryczna dokonywana jest w oparciu o kryteria okre�lone  
w Zał�czniku nr 1 do Regulaminu konkursu, zawarte równie� na formularzu Karty 
oceny formalno-merytorycznej, której wzór stanowi Zał�cznik nr 1 do niniejszego 
Regulaminu. Członek KOP potwierdza dokonanie oceny własnor�cznym 
podpisem. 

4. Ocena formalno-merytoryczna przeprowadzana jest w oparciu o: 
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a) obligatoryjne kryteria formalne oceniane przez Członków KOP – 
pracowników MCP i/lub Ekspertów, które musz� by� spełnione, aby 
projekt mógł uzyska� ocen� pozytywn�, 

b) obligatoryjne kryteria merytoryczne oceniane przez Członków KOP – 
pracowników MCP i/lub Ekspertów, które musz� by� spełnione, aby 
projekt mógł otrzyma� ocen� pozytywn�, 

c) premiuj�ce kryteria merytoryczne oceniane przez Członków KOP – 
pracowników MCP i/lub Ekspertów, które nie musz� by� spełnione, aby 
projekt mógł otrzyma� ocen� pozytywn�. 

5. Ocena formalno-merytoryczna dokonywana jest niezale�nie przez dwóch 
Członków KOP wylosowanych spo�ród pracowników MCP i/lub Ekspertów.  

6. W sytuacji wyst�pienia rozbie�no�ci w ocenie projekt kierowany jest do oceny 
przez trzeciego Oceniaj�cego, zgodnie z § 11. 

7. Ocena spełnienia: 

a) obligatoryjnych kryteriów formalnych polega na przypisaniu im 
warto�ci logicznych TAK/NIE – zasada „0–1” (spełnia/nie spełnia) albo na 
stwierdzeniu, �e kryterium nie dotyczy danego projektu, 

b) obligatoryjnych kryteriów merytorycznych polega na: 

− przypisaniu im warto�ci logicznych TAK/NIE – zasada „0-1” (spełnia/nie 
spełnia) albo na stwierdzeniu, �e kryterium nie dotyczy danego projektu 

lub 

− przyznaniu okre�lonej liczby punktów w ramach dopuszczalnych limitów 
wyznaczonych minimaln� i maksymaln� liczb� punktów, które projekt 
mo�e uzyska� w ramach danego kryterium. Przyznana liczba punktów 
jest mno�ona przez wag�. W celu spełnienia obligatoryjnego kryterium 
punktowego niezb�dne jest uzyskanie minimalnej wymaganej liczby 
punktów okre�lonej w Karcie oceny formalno-merytorycznej stanowi�cej 
Zał�cznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, 

c) premiuj�cych kryteriów merytorycznych polega na przyznaniu�
okre�lonej liczby punktów w ramach dopuszczalnych limitów 
wyznaczonych liczb� punktów, które projekt mo�e uzyska� w ramach 
danego kryterium.�Przyznana liczba punktów jest mno�ona przez wag�. 

8. Je�eli wniosek nie spełnia co najmniej jednego obligatoryjnego kryterium 
formalnego i nie jest zasadne skierowanie go do wyja�nie�
(poprawy/uzupełnienia) w tym zakresie w celu potwierdzenia spełnienia kryterium 
– zostaje odrzucony i nie podlega ocenie w zakresie kryteriów merytorycznych 
(ocena przerywana jest po weryfikacji wszystkich kryteriów formalnych, a do 
Wnioskodawcy kierowane jest pismo informuj�ce o negatywnym wyniku oceny 
wraz z pouczeniem o mo�liwo�ci wniesienia protestu). 
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9. Je�eli wniosek nie spełnia co najmniej jednego obligatoryjnego kryterium 
merytorycznego, którego ocena dokonywana jest w systemie „0-1” i nie jest 
zasadne skierowanie go do wyja�nie� (poprawy/uzupełnienia) w tym zakresie  
w celu potwierdzenia spełnienia kryterium – zostaje odrzucony i nie podlega 
ocenie w zakresie punktowych kryteriów merytorycznych (ocena przerywana jest 
po weryfikacji wszystkich merytorycznych kryteriów „0-1”, a do Wnioskodawcy 
kierowane jest pismo informuj�ce o negatywnym wyniku oceny wraz  
z pouczeniem o mo�liwo�ci wniesienia protestu). 

10. Je�li wniosek jednoznacznie nie spełnia co najmniej jednego obligatoryjnego 
merytorycznego kryterium punktowego i nie jest zasadne skierowanie go do 
wyja�nie� (poprawy/uzupełnienia) w tym zakresie - zostaje odrzucony i nie 
podlega ocenie w zakresie premiuj�cych kryteriów merytorycznych. Ocena 
przerywana jest po weryfikacji wszystkich obligatoryjnych merytorycznych 
kryteriów punktowych, a do Wnioskodawcy kierowane jest pismo informuj�ce  
o negatywnym wyniku oceny wraz z pouczeniem o mo�liwo�ci wniesienia 
protestu.  

11. Je�eli nie jest mo�liwe jednoznaczne stwierdzenie spełnienia któregokolwiek  
z obligatoryjnych kryteriów formalnych i/lub merytorycznych „0-1”, w celu 
potwierdzenia spełnienia danego kryterium mo�liwe jest skierowanie wniosku do 
wyja�nienia (poprawy/uzupełnienia).  

12. Je�eli zaistniej� w�tpliwo�ci Oceniaj�cego co do adekwatnej liczby punktów dla 
danego projektu, dopuszczalne jest wezwanie Wnioskodawcy do przedstawienia 
wyja�nie� (poprawy/uzupełnienia) w ramach danego kryterium. 

13. Wniosek kierowany jest do wyja�nienia (poprawy/uzupełnienia) na zasadach 
okre�lonych w § 10, z zastrze�eniem ust. 8-10 niniejszego paragrafu.  

14. Ocena punktowa dokonywana przez Członka KOP przedstawiana jest w postaci 
liczb całkowitych (bez cz��ci ułamkowych).  

15. Minimalna i maksymalna mo�liwa do uzyskania liczba punktów za spełnienie 
kryteriów merytorycznych wskazana jest w Regulaminie konkursu. 

§ 10. Wyja�nienia (poprawa/uzupełnienie) wniosku 

1. W ramach oceny formalno-merytorycznej wniosek o dofinansowanie projektu 
mo�e zosta� skierowany do wyja�nienia (poprawy/uzupełnienia): 

a) w celu potwierdzenia spełnienia kryterium (kryteriów), którego (ych) ocena 
dokonywana jest w systemie „0-1”, 

b) w zakresie obligatoryjnych kryteriów punktowych w przypadku w�tpliwo�ci 
Oceniaj�cego co do adekwatnej liczby punktów dla danego projektu. 

2. Kryteria które mog� podlega� wyja�nieniom (poprawie/uzupełnieniu) wskazane 
s� w Zał�czniku nr 1 do Regulaminu konkursu. W takim przypadku IOK za 
po�rednictwem Systemu e-RPO wzywa Wnioskodawc� do przedstawienia 
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wyja�nie�, w tym ewentualnego uzupełnienia/poprawy wskazanych elementów 
wniosku.  

3. Poprawa/uzupełnienie wniosku obejmuje kwestie wskazane przez Oceniaj�cych 
w Kartach oceny formalno-merytorycznej jako skierowane do wyja�nienia  
i zostaj� przedstawione Wnioskodawcy w pi�mie.  

4. W Karcie oceny formalno-merytorycznej projektu Oceniaj�cy powinni wskaza�: 

a) zakres wyja�nie�, w tym niezb�dne do wprowadzenia do wniosku korekty, 
wyja�nienia/uzasadnienia dotycz�ce okre�lonych zapisów we wniosku,  

b) wyczerpuj�ce uzasadnienie swojego stanowiska.  

Wyja�nienie (poprawa/uzupełnienie wniosku) w zakresie kryteriów punktowych 
mo�e dotyczy� zarówno zakresu merytorycznego, jak i finansowego projektu (np. 
wysoko�� kwoty dofinansowania). 

5. Do wyja�nienia (poprawy/uzupełnienia) wniosku w zakresie kryteriów 
punktowych mo�e zosta� skierowany równie� projekt, który wymaga 
poprawy/uzupełnienia w celu spełnienia formalnego i/lub merytorycznego 
kryterium „0-1” (z zastrze�eniem, �e �adne z obligatoryjnych kryteriów 
formalnych i/lub merytorycznych nie zostało uznane za niespełnione).  

6. Wnioskodawca w terminie 7 dni kalendarzowych od daty skutecznego 
dor�czenia pisma zawieraj�cego stanowisko Oceniaj�cych przesyła do IOK za 
pomoc� systemu e-RPO skorygowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz  
z pismem zawieraj�cym zestawienie wprowadzonych zmian i/lub uzasadnieniem 
podtrzymania swojego stanowiska. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, 
wynikaj�cych z przyczyn obiektywnych, niezale�nych od Wnioskodawcy (np. 
zwi�zanych z funkcjonowaniem e-RPO), na jego wniosek, wyznaczony termin 
mo�e zosta� wydłu�ony.  

7. Wnioski skorygowane zło�one w wyniku wyja�nie�, co do zasady, s� oceniane 
przez ten sam skład osobowy, który dokonywał oceny formalno-merytorycznej 
pierwszej wersji wniosku. 

8. W przypadku niezło�enia wyja�nie� (poprawy/uzupełnienia) w terminie 7 dni 
kalendarzowych od daty skutecznego dor�czenia w Systemie e-RPO pisma 
informuj�cego o konieczno�ci zło�enia wyja�nie�, w tym skorygowanego 
wniosku, jego ostateczna ocena odbywa si� w oparciu o pierwotn� wersj�
wniosku.  

9. Ocena skorygowanego wniosku dotyczy kryteriów, które wymagały 
przedstawienia wyja�nie�, w tym ewentualnej poprawy/uzupełnienia wskazanych 
elementów wniosku oraz kryteriów, na ocen� których poprawa/uzupełnienie miały 
wpływ. Poprawie/uzupełnieniu mog� podlega� wył�cznie elementy wskazane  
do poprawy/uzupełnienia w pi�mie, o którym mowa w ust. 3 (z wyj�tkiem sytuacji, 
kiedy wprowadzane zmiany powoduj� konieczno�� wprowadzenia innych zmian). 
Ocena skorygowanego wniosku w zakresie kryteriów punktowych, które 
podlegały skierowaniu do poprawy/uzupełnienia jest ocen� ostateczn�. Ko�cow�
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ocen� skorygowanego wniosku stanowi ł�czna liczba punktów przyznanych  
w wyniku oceny kryteriów podlegaj�cych wyja�nieniom (poprawie/uzupełnieniu) 
oraz punktów uzyskanych w pozostałych kryteriach (tj. niepodlegaj�cych 
poprawie/uzupełnieniu) na etapie wcze�niejszej oceny. Podczas oceny 
skorygowanego wniosku weryfikowane jest, czy Wnioskodawca nie wprowadził 
do wniosku zmian innych ni� zalecane.  

10. W sytuacji, gdy pomimo skierowania do wyja�nienia (poprawy/uzupełnienia), 
wniosek nie b�dzie spełniał kryteriów „0-1”, zostanie odrzucony, a do 
Wnioskodawcy skierowane zostanie pismo informuj�ce o negatywnym wyniku 
oceny wraz z pouczeniem o mo�liwo�ci wniesienia protestu. 

11. W sytuacji, gdy pomimo skierowania do wyja�nienia (poprawy/uzupełnienia), 
wniosek nie b�dzie spełniał minimalnych wymogów punktowych, zostanie 
odrzucony, a do Wnioskodawcy skierowane zostanie pismo informuj�ce  
o negatywnym wyniku oceny wraz z pouczeniem o mo�liwo�ci wniesienia 
protestu. 

12. Dodatkowo mo�liwe jest skierowanie projektu do korekty drobnych bł�dów  
i uchybie� w dowolnym momencie procedury oceny oraz przed podpisaniem 
umowy / podj�ciem decyzji o dofinansowaniu projektu we wskazanym terminie. 

§ 11. Rozbie�no�ci w ocenie kryteriów 

1. Jako rozbie�no�� w ocenie obligatoryjnych kryteriów „0-1” rozumie si� sytuacj�,  
w której jeden z oceniaj�cych ocenia dane kryterium „0-1” negatywnie, a drugi 
ocenia to samo kryterium pozytywnie albo kieruje wniosek na tym kryterium do 
wyja�nienia (poprawy/uzupełnienia). 

2. Jako rozbie�no�� w ocenie obligatoryjnych kryteriów punktowych rozumie si�
sytuacj�, w której jeden z oceniaj�cych ocenia dane kryterium punktowe 
negatywnie (przyznaje poni�ej 6 pkt. przed przemno�eniem przez wag�), a drugi 
ocenia to samo kryterium pozytywnie (przyznaje co najmniej 6 pkt. przed 
przemno�eniem przez wag�) albo kieruje wniosek na tym kryterium do 
wyja�nienia (poprawy/uzupełnienia). 

3. Jako rozbie�no�� w ocenie kryteriów punktowych premiuj�cych rozumie si�
sytuacj�, w której oceniaj�cy przyznaj� ró�n� liczb� punktów.  

4. W przypadku zidentyfikowania rozbie�no�ci w ocenie, projekt przekazany zostaje 
do oceny dokonywanej przez trzeciego Oceniaj�cego wylosowanego spo�ród 
Członków KOP. Ocena trzeciego Oceniaj�cego polega na weryfikacji spełnienia 
kryteriów, w których wyst�puje rozbie�no��.  

5. W przypadku oceny kryteriów „0-1” ocena dokonana przez trzeciego 
Oceniaj�cego jest ocen� rozstrzygaj�c�. 

6. W przypadku oceny punktowej, ocen� danego obligatoryjnego kryterium 
przyznan� przez trzeciego Oceniaj�cego zestawia si� z t� z poprzednich ocen 
danego kryterium, która jest najbardziej zbli�ona w rozstrzygni�ciu do jego oceny 
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(pozytywna ocena kryterium/skierowanie wniosku do wyja�nienia, negatywna 
ocena kryterium).  

7. W przypadku oceny punktowej, ocen� danego kryterium premiuj�cego przyznan�
przez trzeciego Oceniaj�cego zestawia si� z t� z poprzednich ocen danego 
kryterium, która jest najbardziej zbli�ona w rozstrzygni�ciu do jego oceny (taka 
sama liczba punktów).  

8. Informacje dot. procesu oceny dokonanej przez trzecich Oceniaj�cych s�
odnotowywane w Protokole z prac KOP.  

§ 12. Ponowna ocena wniosków na skutek pozytywnego rozstrzygni�cia  
w ramach procedury odwoławczej i post�powania s�dowo-

administracyjnego 

1. Ponowna ocena wniosków wskutek uwzgl�dnienia protestu, w przypadku gdy 
doszło do narusze� obowi�zuj�cych procedur i konieczny do wyja�nienia zakres 
sprawy ma istotny wpływ na wynik oceny lub wskutek uwzgl�dnienia skargi, 
przebiega zgodnie z zapisami Rozdziału 2 Regulaminu, z zastrze�eniami 
okre�lonymi w niniejszym paragrafie: 

a) ponowna ocena przeprowadzana jest jedynie w odniesieniu do kryteriów, 
których ocen� kwestionował Wnioskodawca we wniesionym �rodku 
odwoławczym, 

b) osobami dokonuj�cymi ponownej oceny nie mog� by� Członkowie KOP, 
którzy dokonywali wcze�niejszej oceny danego wniosku, 

c) osoby dokonuj�ce ponownej oceny s� zobowi�zane zapozna� si�
z wynikami pierwotnej oceny projektu, tre�ci� protestu wniesionego przez 
Wnioskodawc� oraz tre�ci� rozstrzygni�cia �rodka odwoławczego, 
ponadto musz� usun�� uchybienia, które wyst�piły w pierwotnej ocenie, 

d) termin przeznaczony na ocen� liczony jest od daty otrzymania przez IOK 
rozstrzygni�cia �rodka odwoławczego, 

e) w przypadku, gdy ponowna ocena jest dokonywana na skutek wyroku 
s�du administracyjnego, Oceniaj�cy s� zwi�zani wskazaniami s�du.  

2. W przypadku ponownej oceny w kryteriach wskazanych w rozstrzygni�ciu 
protestu, co do zasady, punkty uzyskane z tej oceny zast�puj� punkty uzyskane 
na etapie wcze�niejszej oceny w kryteriach ocenianych ponownie. 
W przypadkach, w których ponowna ocena w danym kryterium jest ni�sza ni�
uzyskana na etapie pierwotnej oceny, w odniesieniu do której Wnioskodawca 
wniósł protest, w mocy utrzymywana jest wy�sza ocena tego kryterium. 

3. Punkty uzyskane w ponownie ocenianych kryteriach s� dodawane do punktów 
uzyskanych w pozostałych kryteriach na etapie wcze�niejszej oceny. 

4. IOK informuje Wnioskodawc� na pi�mie o wyniku ponownej oceny i: 

a) w przypadku pozytywnej ponownej oceny projektu kieruje projekt  
do wła�ciwego etapu oceny lub umieszcza go na li�cie projektów 
wybranych do dofinansowania w wyniku przeprowadzenia procedury 
odwoławczej, 
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b) w przypadku negatywnej ponownej oceny projektu do informacji zał�cza 
dodatkowo pouczenie o mo�liwo�ci wniesienia skargi do Wojewódzkiego 
S�du Administracyjnego w Krakowie na zasadach okre�lonych w art. 61 
Ustawy. 

§ 13. Protokół z prac KOP i rozstrzygni�cie konkursu 

1. Po zako�czeniu oceny wszystkich projektów zło�onych w konkursie sporz�dzany 
jest Protokół z prac KOP, zawieraj�cy informacje o przebiegu i wynikach oceny 
projektów.  

2. Protokół zawiera w szczególno�ci: 

a) informacje o Regulaminie konkursu i jego zmianach (w tym data 
zatwierdzenia Regulaminu oraz jego zmian - o ile dotyczy), 

b) informacje o sposobie powołania KOP, miejscu przechowywania 
Zarz�dzenia o powołaniu KOP w okre�lonym składzie oraz informacje  
o ewentualnych zmianach składu KOP, 

c) opis działa� przeprowadzonych przez KOP oraz podj�tych decyzji  
z uwzgl�dnieniem terminów i formy podejmowanych działa� (w tym  
dot. odst�pienia od losowania wniosków itp.), 

d) opis ewentualnych zdarze� niestandardowych, w tym w szczególno�ci 
nieprawidłowo�ci w przebiegu prac KOP lub ujawnienia w�tpliwo�ci co do 
bezstronno�ci Członków KOP, 

e) wskazanie terminów zwi�zanych z ocen� wniosków, w tym terminu 
posiedzenia KOP, 

f) informacje o udziale obserwatorów w posiedzeniu KOP, 

g) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji zwi�zanej z ocen�
projektów (Karty oceny formalno-merytorycznej, o�wiadczenia o gotowo�ci 
do oceny, bezstronno�ci i poufno�ci itp.). 

3. Zał�cznikami do Protokołu s� w szczególno�ci: 

a) Lista ocenionych projektów, zawieraj�ca w odniesieniu do ka�dego 
projektu co najmniej tytuł projektu, nazw� Wnioskodawcy, kwot�
wnioskowanego dofinansowania, koszt całkowity projektu oraz wynik 
oceny. Lista uszeregowana jest od projektów, które uzyskały najwi�ksz�
liczb� punktów do projektów ocenionych najni�ej. Na li�cie uwzgl�dnia si�
wszystkie projekty, które podlegały ocenie, 

b) Regulamin pracy KOP, 

c) Zestawienie projektów skierowanych do oceny wraz  
z przyporz�dkowaniem osób Oceniaj�cych poszczególne projekty oraz 
wynikiem oceny. 

4. Protokół sporz�dzany jest przez Sekretarza KOP, a nast�pnie zatwierdzany jest 
przez Przewodnicz�cego KOP. 

5. Protokół przechowywany jest w Referacie ds. Wyboru EFS (ZW.I). 
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6. Rozstrzygni�cie konkursu nast�puje poprzez zatwierdzenie Listy ocenionych 
projektów przez Zarz�d Województwa Małopolskiego.  

7. Ko�cow� ocen� projektu w zakresie liczby przyznanych punktów stanowi suma 
�redniej arytmetycznej punktów ogółem z dwóch ocen wniosku  
za spełnianie obligatoryjnych kryteriów merytorycznych punktowych oraz premii 
punktowej przyznanej projektowi za spełnianie kryteriów premiuj�cych,  
z zastrze�eniem § 11. 

8. O miejscu projektów na Li�cie ocenionych projektów decyduje 
umiejscowienie w kolejno�ci według malej�cej ostatecznej liczby punktów,  
z zastrze�eniem, �e projekty niespełniaj�ce co najmniej jednego z obligatoryjnych 
kryteriów umieszczane s� na Li�cie ocenionych projektów w kolejno�ci 
nast�puj�cej po projektach spełniaj�cych minimalne wymagania, przy czym 
projekty niespełniaj�ce co najmniej jednego obligatoryjnego kryterium ocenianego  
w systemie „0-1” umieszczane s� na Li�cie ocenionych projektów  
z liczb� punktów wynosz�c� 0.  

9. Premia punktowa za spełnienie kryteriów premiuj�cych jest wliczana do 
ostatecznej oceny projektu tylko w sytuacji, gdy wniosek od ka�dego z dwóch 
Oceniaj�cych albo od jednego z dwóch Oceniaj�cych i trzeciego Oceniaj�cego 
uzyskał przynajmniej minimaln� liczb� punktów wymagan� w ka�dym 
obligatoryjnym kryterium oraz spełnia wszystkie obligatoryjne kryteria 
weryfikowane w systemie „0-1”. 

10. W przypadku dwóch lub wi�cej projektów o równej liczbie punktów, o wy�szym 
miejscu na Li�cie ocenionych projektów przygotowywanej w ramach konkursu 
decyduje data zło�enia wniosku o dofinansowanie, przy czym projekty, które 
uzyskały t� sam� liczb� punktów, mog� zosta� wybrane do dofinansowania tylko 
w sytuacji, gdy alokacja w konkursie jest wystarczaj�ca, aby obj��
dofinansowaniem wszystkie projekty z t� sam� liczb� punktów. 

11. Ocena mo�e si� zako�czy�: 

a) wynikiem pozytywnym, 

b) wynikiem negatywnym. 

12. Wniosek uzyskuje ocen� pozytywn� (uzyskuje status „POPRAWNY” 
i umieszczony zostaje na Li�cie podstawowej) w sytuacji, gdy: 

a) spełnia wszystkie kryteria formalne (z wyj�tkiem sytuacji, gdy kryterium nie 
dotyczy danego projektu), 

b) spełnia wszystkie kryteria merytoryczne, których ocena dokonywana jest  
w systemie „0-1” (z wyj�tkiem sytuacji, gdy kryterium nie dotyczy danego 
projektu), 

c) �rednia z oceny ka�dego merytorycznego obligatoryjnego kryterium 
punktowego nie jest mniejsza ni� minimalna liczba punktów wymagana  
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w danym kryterium, z zastrze�eniem § 11 Rozbie�no�ci w ocenie 
kryteriów,

d) spełnia lub nie spełnia merytorycznych kryteriów premiuj�cych 

oraz alokacja na konkurs wystarcza na wybranie projektu do 
dofinansowania. 

13. Wniosek uzyskuje ocen� negatywn� (uzyskuje status „ODRZUCONY”) 
w sytuacji, gdy: 

a) obydwaj Oceniaj�cy uznali przynajmniej jedno (to samo) kryterium oceny 
formalnej za niespełnione, po uprzednim wyczerpaniu mo�liwo�ci 
przedstawienia przez Wnioskodawc� wyja�nie� w celu potwierdzenia 
spełnienia kryterium (o ile wyja�nienia w danym zakresie były zasadne) lub 

b) obydwaj Oceniaj�cy uznali za niespełnione co najmniej jedno (to samo) 
kryterium merytoryczne, którego ocena dokonywana jest w systemie „0-1”, 
po uprzednim wyczerpaniu mo�liwo�ci przedstawienia przez 
Wnioskodawc� wyja�nie� w celu potwierdzenia spełnienia kryterium (o ile 
wyja�nienia w danym zakresie były zasadne) lub 

c) �rednia z oceny co najmniej jednego obligatoryjnego kryterium 
punktowego jest mniejsza ni� minimalna liczba punktów wymagana w tym 
kryterium z zastrze�eniem § 11 Rozbie�no�ci w ocenie kryteriów.

14. Ponadto, wniosek uzyskuje ocen� negatywn� (uzyskuje status „POPRAWNY”  
i umieszczony zostaje na Li�cie rezerwowej) w sytuacji, gdy: 

a) spełnia wszystkie kryteria formalne (z wyj�tkiem sytuacji, gdy kryterium nie 
dotyczy danego projektu), 

b) spełnia wszystkie kryteria merytoryczne, których ocena dokonywana jest 
w systemie „0-1” (z wyj�tkiem sytuacji, gdy kryterium nie dotyczy danego 
projektu), 

c) �rednia z oceny ka�dego merytorycznego obligatoryjnego kryterium 
punktowego nie jest mniejsza ni� minimalna liczba punktów wymagana  
w danym kryterium, z zastrze�eniem § 11 Rozbie�no�ci w ocenie 
kryteriów,

d) spełnia lub nie spełnia merytorycznych kryteriów premiuj�cych 

oraz alokacja na konkurs nie wystarcza na wybranie projektu do 
dofinansowania. 

15. Po zako�czeniu oceny wszystkich wniosków, informacja o wynikach oceny 
danego wniosku wraz z uzasadnieniem oceny, podaniem punktacji otrzymanej 
przez projekt wysyłana jest Wnioskodawcy za pomoc� systemu informatycznego 
e-RPO z zastrze�eniem pkt. 4 w Podrozdziale 1.6 Regulaminu konkursu
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niezwłocznie, ale nie pó�niej ni� w terminie 14 dni kalendarzowych od daty 
podj�cia Uchwały ZWM zatwierdzaj�cej List� ocenionych projektów. Natomiast w 
przypadku projektów odrzuconych informacja wysyłana jest niezwłocznie po 
dokonaniu oceny (zgodnie z § 9 ust. 5 i 6 Regulaminu), ale nie pó�niej ni� 14 dni 
od daty oceny na Karcie oceny formalno-merytorycznej.

16. W przypadku negatywnej oceny, informacja, o której mowa w ust. 15 zawiera 
dodatkowo pouczenie o mo�liwo�ci wniesienia protestu. 

17. IOK zamieszcza na stronie internetowej: http://www.rpo.malopolska.pl oraz na 
portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl  nie pó�niej ni� 7 dni od rozstrzygni�cia 
konkursu, list� projektów, które uzyskały wymagan� liczb� punktów,  
z wyró�nieniem projektów wybranych do dofinansowania. 

18. Publikacja informacji o składzie KOP w ramach konkursu nast�puje równolegle  
z publikacj� listy projektów, które uzyskały wymagan� liczb� punktów,  
z wyró�nieniem projektów wybranych do dofinansowania. 

Postanowienia ko�cowe i zał�czniki 

1. Regulamin wchodzi w �ycie z dniem podj�cia przez ZWM uchwały w sprawie 
przyj�cia Regulaminu konkursu. 

2. Zapisy niniejszego Regulaminu maj� zastosowanie do oceny wszystkich 
wniosków przekazanych do oceny po przyj�ciu Regulaminu.  

3. Integraln� cz��� Regulaminu stanowi� zał�czniki: 

Zał�cznik nr 1 – Wzór Karty oceny formalno-merytorycznej
Zał�cznik nr 2a – Wzór O�wiadczenia o gotowo�ci do oceny, bezstronno�ci 
i poufno�ci Eksperta 
Zał�cznik nr 2b – Wzór O�wiadczenia o gotowo�ci do oceny, bezstronno�ci 
i poufno�ci Członka KOP - Pracownika IOK

 Zał�cznik nr 2c – Wzór O�wiadczenia o poufno�ci obserwatora.

�
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Zał�cznik nr 1 do Regulaminu Pracy Komisji Oceny Projektów  
oceniaj�cej wnioski zło�one w konkursie nr RPMP.09.01.02-IP.01-12-023/17 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  

KARTA OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ

pierwszej wersji wniosku/  
wniosku skorygowanego (po poprawie/uzupełnieniu)1

NUMER WNIOSKU   

DATA ZŁO�ENIA WNIOSKU   

NAZWA WNIOSKODAWCY   

TYTUŁ PROJEKTU   

SUMA KONTROLNA WNIOSKU   

OCENIAJ�CY   
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��Niepotrzebne skre�li��
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A. OBLIGATORYJNE KRYTERIA FORMALNE 

KRYTERIUM TAK NIE

DO 
UZUPEŁNI

ENIA / 
POPRAWY

NIE 
DOTYCZY

UWAGI / UZASADNIENIE

Kwalifikowalno�� wnioskodawcy i partnerów (je�li dotyczy)
Ocenie w ramach kryterium podlega, czy: 

1. 

1. Wnioskodawca i partnerzy (je�li dotyczy) znajduj� si�
w katalogu typów Beneficjentów w SzOOP dla danego 
działania / poddziałania / typu projektu,

2. Wnioskodawca i partnerzy (je�li dotyczy) nie 
podlegaj� wykluczeniu z ubiegania si�
o dofinansowanie, tj. w odniesieniu do Wnioskodawcy 
i partnerów nie zachodz� przesłanki okre�lone w:  

a) art. 207 ust. 4 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 
1870, z pó�n. zm.),  

b) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 15 czerwca 2012 
r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywaj�cym wbrew przepisom 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 
z 2012 r., poz. 769), 

c) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dn. 28 pa�dziernika 
2002 r. o odpowiedzialno�ci podmiotów 
zbiorowych za czyny zabronione pod gro�b� kary 
(j.t. Dz. U. z 2016 r. poz.1541). 

Ocena odbywa si� w oparciu o o�wiadczenia 
przedstawione przez Wnioskodawc�.  

3. Wnioskodawca i partnerzy (o ile bud�et projektu 
uwzgl�dnia wydatki partnera) posiadaj� ł�cznie roczny 
obrót równy lub wy�szy od rocznych wydatków 
w projekcie. W przypadku, gdy projekt trwa dłu�ej ni�
jeden rok kalendarzowy (12 miesi�cy) nale�y warto��
obrotu odnie�� do roku realizacji projektu, 
w którym warto�� planowanych wydatków jest 
najwy�sza, 

Ocena odbywa si� w oparciu o o�wiadczenia 
przedstawione przez Wnioskodawc�.

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 spójno�ci finansowanych 
w perspektywie finansowej 2014-2020 (je�li dotyczy). 

Ocena odbywa si� w oparciu o o�wiadczenie 
przedstawione przez Wnioskodawc�.  

�



�

��

Kwalifikowalno�� projektu
Ocenie w ramach kryterium podlega, czy:

2. 

1. projekt wpisuje si� 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 siedzib�, fili�, delegatur�
oddział czy inn� form� działalno�ci) na terenie 
województwa małopolskiego z mo�liwo�ci�
udost�pnienia pełnej dokumentacji wdra�anego projektu 
oraz zapewnia uczestnikom projektu mo�liwo��
osobistego kontaktu z kadr� projektu, 
Ocena odbywa si� w oparciu o o�wiadczenie 
przedstawione przez Wnioskodawc�.   

3. projekt jest zgodny z przepisami art. 65 ust. 6 
i art. 125 ust. 3 lit. e) i f) Rozporz�dzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dn. 17 
grudnia 2013 r. tj. Wnioskodawca zło�ył o�wiadczenie, 
�e:  

 projekt nie został zako�czony w rozumieniu art. 
65 ust. 6,  

 nie rozpocz�ł realizacji projektu przed dniem 
zło�enia wniosku o dofinansowanie albo �e 
realizuj�c projekt przed dniem zło�enia wniosku, 
przestrzegał obowi�zuj�cych przepisów prawa 
dotycz�cych danej operacji (art. 125 ust. 3 lit. e), 

 projekt nie obejmuje przedsi�wzi�� b�d�cych 
cz��ci� operacji, które zostały obj�te lub 
powinny były zosta� obj�te procedur�
odzyskiwania zgodnie z art. 71 (trwało��
operacji) w nast�pstwie przeniesienia 
działalno�ci produkcyjnej poza obszar obj�ty 
programem, 

Ocena odbywa si� w oparciu o o�wiadczenia 
przedstawione przez Wnioskodawc�.  
4. projekt (lub jego cz���) nie otrzymał dofinansowania 
z innych �rodków, 
Ocena odbywa si� w oparciu o o�wiadczenie 
przedstawione przez Wnioskodawc�.  

5. okres realizacji projektu jest zgodny z wymaganiami 
okre�lonymi w regulaminie konkursu,

6. grupa docelowa jest zgodna z zapisami SzOOP oraz 
Podr�cznikiem kwalifikowania wydatków obj�tych 
dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020 oraz regulaminem konkursu. 

Poprawno�� wypełnienia wniosku i zał�czników
W ramach kryterium ocenie podlega:



�
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3. 

1.   czy wypełniono wszystkie wymagane pola wniosku, 

2. czy zostały przedstawione wszystkie wymagane 
zał�czniki (je�li dotyczy), 

�

3. czy zał�czniki zostały przygotowane zgodnie 
z instrukcj� (je�li dotyczy). 

�

Wska�niki efektywno�ci społecznej oraz zatrudnieniowej
W ramach kryterium ocenie podlega, czy projekt zakłada: 

4. 

• w odniesieniu do osób zagro�onych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym – osi�gni�cie 

wska�nika efektywno�ci społecznej na poziomie co 

najmniej 34% oraz wska�nika efektywno�ci 

zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 22%; 

• w odniesieniu do osób o znacznym stopniu 

niepełnosprawno�ci, osób z niepełnosprawno�ci�

intelektualn� oraz osób z niepełnosprawno�ciami 

sprz��onymi – osi�gni�cie wska�nika efektywno�ci 

społecznej na poziomie co najmniej 34% oraz 

wska�nika efektywno�ci zatrudnieniowej na 

poziomie co najmniej 12%. 

Wska�niki efektywno�ci społecznej oraz 
zatrudnieniowej mierzone s� zgodnie z Wytycznymi w 
zakresie realizacji przedsi�wzi�� w obszarze wł�czenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 
�rodków Europejskiego Funduszu Społecznego 
i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na 
lata 2014-2020 oraz regulaminem konkursu.

Limit składanych wniosków 
W ramach kryterium ocenie podlega, czy: 

5. 

Wnioskodawca nie zło�ył wi�cej ni� dwa wnioski o 

dofinansowanie w ramach danego naboru. 

Zło�enie przez Wnioskodawc� wi�cej ni� dwóch 

wniosków o dofinansowanie w ramach danego naboru 

skutkuje niespełnieniem kryterium.  

Ocena spełniania kryterium odbywa si� na podstawie 

systemu aplikacyjnego e-RPO. 

Czy wniosek spełnia wszystkie obligatoryjne kryteria formalne?

TAK – wypełni�  
cz��� B 

NIE, ale wniosek 
kierowany jest do 

uzupełnienia/poprawy – 
wypełni� cz��� B 

NIE, odrzuci� wniosek – 
wypełni� cz��� E 
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B. OBLIGATORYJNE KRYTERIA MERYTORYCZNE „0-1” 

KRYTERIUM TAK NIE 

DO 
UZUPEŁNIE

NIA / 
POPRAWY 

NIE 
DOTYCZ

Y 
UWAGI / UZASADNIENIE 

1. 

Specyficzne warunki wst�pne.
W ramach kryterium ocenie podlega:
1. czy projekt jest zgodny ze specyficznymi 
warunkami dotycz�cymi danego działania / 
poddziałania /  typu projektu okre�lonymi 
w SzOOP,  

  

2. poprawno�� merytoryczna wypełnienia 
wniosku o dofinansowanie pod k�tem zgodno�ci 
z warunkami okre�lonymi w regulaminie konkursu na 
podstawie w szczególno�ci  wytycznych horyzontalnych 
ministra wła�ciwego ds. rozwoju regionalnego tj. 
Wytycznych w zakresie realizacji przedsi�wzi��
w obszarze wł�czenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa z wykorzystaniem �rodków Europejskiego 
Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

  

2. 

Zgodno�� z zasadami pomocy publicznej/pomocy de minimis
Weryfikacja projektu w ramach kryterium uwzgl�dnia ocen� pod k�tem wyst�powania pomocy publicznej / pomocy de minimis na gruncie obowi�zuj�cych rozporz�dze�.  
W ramach kryterium ocenie podlega:

1. prawidłowo�� odpowiedzi na pytanie, czy projekt 
podlega zasadom pomocy publicznej w kontek�cie form 
wsparcia, wydatków i grup docelowych. 

  

2. mo�liwo�� udzielenia pomocy de minimis/ pomocy 
publicznej maj�c na wzgl�dzie reguły ogólne jej 
przyznawania oraz warunki jej dopuszczalno�ci 
w danym typie projektu. 

  

3. 

Zakres i limit finansowania krzy�owego (cross-financing) oraz zakupu �rodków trwałych
W ramach kryterium ocenie podlega zgodno�� z limitami oraz zasadami okre�lonymi w Podr�czniku kwalifikowania wydatków obj�tych dofinansowaniem w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i SzOOP i regulaminie konkursu w zakresie: 

1. finansowania krzy�owego (cross-financingu) wraz 
z uzasadnieniem stosowania. 

  

2. zakupionych �rodków trwałych wraz 
z uzasadnieniem stosowania. 

  



�

��

4.

Poprawno�� monta�u finansowego projektu 

1. W ramach kryterium ocenie podlega zgodno��
z limitami oraz zasadami okre�lonymi w Podr�czniku 
kwalifikowania wydatków obj�tych dofinansowaniem 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 
SzOOP w tym w szczególno�ci w zakresie : 
a) poprawno�ci okre�lenia �ródeł finansowania 

projektu, w tym maksymalnego procentu poziomu 
wsparcia UE wydatków kwalifikowanych oraz 
poziomu wkładu własnego, 

b) warto�ci całkowitej projektu (o ile dotyczy), 
c) kosztów po�rednich, 
d) prawidłowo�ci stosowania uproszczonych metod 

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

dotyczy). 

  

5. 

Wpływ na polityki horyzontalne: 

1. zasada równo�ci szans i niedyskryminacji, w tym dost�pno�ci dla osób z niepełnosprawno�ciami  
2. zasada zrównowa�onego rozwoju 
Ocenie w ramach kryterium podlega zgodno�� projektu z nast�puj�cymi zasadami horyzontalnymi, w tym wpływ na realizacj�: 

1. zasady równo�ci szans i niedyskryminacji, 

w tym dost�pno�ci dla osób z niepełnosprawno�ciami 

2. zasady zrównowa�onego rozwoju. 

Kryterium zostanie uznane za spełnione w przypadku gdy projekt:  

• realizuje zasad� równo�ci szans i niedyskryminacji, w tym dost�pno�ci dla osób z niepełnosprawno�ciami  

• oraz charakteryzuje si� neutralnym lub pozytywnym wpływem na realizacj� zasady zrównowa�onego rozwoju. 
Stwierdzenie negatywnego wpływu projektu na powy�sze zasady horyzontalne skutkuje niespełnieniem kryterium. 

Czy wniosek spełnia wszystkie obligatoryjne kryteria merytoryczne „0-1”

TAK – wypełni�  
cz��� C

NIE, ale wniosek 
kierowany jest do 

uzupełnienia/poprawy – 
wypełni� cz��� C

NIE, odrzuci� wniosek – 
wypełni� cz��� E
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C. OBLIGATORYJNE KRYTERIA MERYTORYCZNE „PUNKTOWE”

KRYTERIUM 

W
A

G
A

 Max. liczba 
punktów 

Przyznana liczba punktów 

Bez wagi Ogółem Bez wagi Ogółem 

Wpływ na polityk� horyzontaln�

zasada równo�ci szans kobiet i m��czyzn – minimum 6 pkt 
Ocenie w ramach kryterium podlega zgodno�� projektu z zasad� horyzontaln� – w tym wpływ na 

realizacj� zasady równo�ci szans kobiet i m��czyzn na podstawie standardu minimum okre�lonego w 

wytycznych horyzontalnych Ministra Infrastruktury i Rozwoju, tj. Wytycznych w zakresie realizacji zasady 

równo�ci szans i niedyskryminacji, w tym dost�pno�ci dla osób z niepełnosprawno�ciami oraz zasady 

równo�ci szans kobiet i m��czyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

1 10 10 

UZASADNIENIE OCENY:

Zakres wyja�nie	 (je�li dotyczy):

1. 

Czy projekt nale�y do wyj�tku, co do którego nie stosuje si� standardu minimum? 

 TAK � NIE 

Wyj�tki, co do których nie stosuje si� standardu minimum: 
1) profil działalno�ci beneficjenta (ograniczenia statutowe); 
2) zamkni�ta rekrutacja - projekt obejmuje (ze wzgl�du na swój zakres oddziaływania) wsparciem wszystkich pracowników/personel konkretnego podmiotu, 

wyodr�bnionej organizacyjnie cz��ci danego podmiotu lub konkretnej grupy podmiotów wskazanych we wniosku o dofinansowanie projektu. 
W przypadku projektów, które nale�� do wyj�tków, zaleca si� równie� planowanie działa� zmierzaj�cych do przestrzegania zasady równo�ci szans kobiet i m��czyzn. 

Standard minimum jest spełniony w przypadku uzyskania co najmniej 3 punktów za poni�sze kryteria oceny: 

1. We wniosku o dofinansowanie projektu zawarte zostały informacje, które potwierdzaj� istnienie (albo brak istniej�cych) barier równo�ciowych w obszarze 
tematycznym interwencji i/lub zasi�gu oddziaływania projektu. 

� 0 � 1 

2. Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera działania odpowiadaj�ce na zidentyfikowane bariery równo�ciowe w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasi�gu 
oddziaływania projektu. 

� 0 � 1 � 2 

3. W przypadku stwierdzenia braku barier równo�ciowych, wniosek o dofinansowanie projektu zawiera działania, zapewniaj�ce przestrzeganie zasady równo�ci 
szans kobiet i m��czyzn, tak aby na �adnym etapie realizacji projektu tego typu bariery nie wyst�piły. 

� 0 � 1 � 2 

4. Wska�niki realizacji projektu zostały podane w podziale na płe� i/lub został umieszczony opis tego, w jaki sposób rezultaty przyczyni� si� do zmniejszenia barier 
równo�ciowych, istniej�cych w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasi�gu oddziaływania projektu. 

� 0 � 1 � 2 

5. We wniosku o dofinansowanie projektu wskazano jakie działania zostan� podj�te w celu zapewnienia równo�ciowego zarz�dzania projektem. 

� 0 � 1 
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Czy projekt jest zgodny z zasad� równo�ci szans kobiet i m��czyzn (na podstawie standardu minimum)? 

 TAK � NIE 

Ocena w ramach kryterium odbywa si� w nast�puj�cy sposób: 
- projekt nie uzyskał w ramach oceny standardu minimum wymaganej minimalnej ilo�ci punktów (0-2 pkt standardu minimum) – 0 pkt  
- projekt uzyskał w ramach oceny standardu minimum wymagan� minimaln� ilo�� punktów (3 pkt standardu minimum) lub został zakwalifikowany do wyj�tków – 6 pkt  
- projekt uzyskał w ramach oceny standardu minimum wi�ksz� ni� wymagana ilo�� punktów (4-5 pkt standardu minimum) –  8 pkt 
- projekt uzyskał w ramach oceny standardu minimum maksymaln� ilo�� punktów (6 pkt standardu minimum) –  10 pkt 
Punkty nie podlegaj� sumowaniu.  
Kryterium zostanie uznane za spełnione w przypadku, gdy w zakresie zasady równo�ci szans kobiet i m��czyzn standard minimum jest spełniony. 
W ramach oceny wymagane jest uzyskanie minimum 6 pkt. Nieuzyskanie minimalnej liczby punktów oznacza niespełnienie kryterium. 

2. 

Adekwatno�� celu głównego projektu i poprawno�� przyj�tych wska�ników - minimum 6 pkt. 3 10 30 

1. adekwatno�� celu głównego projektu: 0-5 pkt 
w ramach subkryterium ocenie podlega: 

• poprawno�� sformułowania celu głównego projektu, 

• adekwatno�� celu głównego projektu do osi�gni�cia celu szczegółowego/celów szczegółowych danego 
działania / poddziałania zgodnie z SzOOP, 

• adekwatno�� celu głównego projektu do zdiagnozowanych problemów grupy docelowej w ramach projektu. 

3 5 15 

UZASADNIENIE OCENY:

Zakres wyja�nie	 (je�li dotyczy): 
2. poprawno�� przyj�tych wska�ników: 0-5 pkt
w ramach subkryterium ocenie podlega: 

• poprawno�� doboru wska�ników realizacji celu głównego, 

• adekwatno�� warto�ci wska�ników produktu i rezultatu do zaplanowanych w projekcie działa�, 

• poprawno�� opisu sposobu pomiaru wska�ników produktu i rezultatu.

3 5 15 

UZASADNIENIE OCENY:

Zakres wyja�nie	 (je�li dotyczy): 

3. 

KRYTERIUM 

W
A

G
A

 Max. liczba 
punktów 

Przyznana liczba punktów 

Bez wagi Ogółem Bez wagi Ogółem 

Adekwatno�� doboru grupy docelowej - minimum 6 pkt. 3 10 30 

1. adekwatno�� doboru grupy docelowej: 0-4 pkt 
w ramach subkryterium ocenie podlega: 

• adekwatno�� doboru grupy docelowej w kontek�cie celu głównego projektu, 

• poprawno��, kompletno�� i spójno�� charakterystyki istotnych cech oraz opisu sytuacji problemowej grupy 
docelowej projektu (w kontek�cie potrzeb, oczekiwa� i barier uczestników projektu)

3 4 12   
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UZASADNIENIE OCENY:

Zakres wyja�nie	 (je�li dotyczy): 
2. opis sposobu rekrutacji: 0-6 pkt
w ramach subkryterium ocenie podlega: 

• poprawno�� opisu sposobu rekrutacji uczestników projektu, w tym opis zapewnienia dost�pno�ci rekrutacji dla 

osób z niepełnosprawno�ciami, 

• adekwatno�� przedstawionego planu rekrutacji do uczestników i charakteru projektu (uwzgl�dniaj�cego 

zapewnienie dost�pno�ci rekrutacji dla osób z niepełnosprawno�ciami), zawieraj�cego procedury 

rekrutacyjne (w tym katalog przejrzystych kryteriów rekrutacji, techniki i metody rekrutacji), a tak�e wykazanie, 

�e plan rekrutacji bazuje na wiarygodnych �ródłach danych dotycz�cych skali zainteresowania planowanym 

wsparciem. 

3 6 18 

UZASADNIENIE OCENY:

Zakres wyja�nie	 (je�li dotyczy): 

4. 

KRYTERIUM 

W
A

G
A

 Max. liczba 
punktów 

Przyznana liczba punktów 

Bez wagi Ogółem Bez wagi Ogółem 

Adekwatno�� opisu i doboru zada	 - minimum 6 pkt. 3 10 30 

Ocenie w ramach kryterium podlega: 

• poprawno�� opisu zakresu merytorycznego zada�, z uwzgl�dnieniem rodzaju i charakteru wsparcia, liczby 

uczestników projektu, 

• adekwatno�� doboru poszczególnych zada� w kontek�cie osi�gni�cia celu głównego projektu, 

zdiagnozowanych problemów i potrzeb grupy docelowej, 

• spójno�� i logiczno�� zada� w kontek�cie celu głównego projektu, zdiagnozowanych problemów i potrzeb 

grupy docelowej, 

• wskazanie podmiotu realizuj�cego działania w ramach zadania,  

• racjonalno�� harmonogramu realizacji projektu, w tym wskazanie terminów rozpocz�cia i zako�czenia działa�, 

kolejno�� realizowanych zada�. 

3 10 30   

UZASADNIENIE OCENY:

Zakres wyja�nie	 (je�li dotyczy): 

5. 
KRYTERIUM 

W
A

G
A

 Max. liczba 
punktów 

Przyznana liczba punktów 

Bez wagi Ogółem Bez wagi Ogółem 

Zdolno�� do efektywnej realizacji projektu - minimum 6 pkt. 2 10 20 
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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 zostan� zaanga�owane do realizacji projektu oraz ich planowana funkcja w projekcie),  

• potencjał finansowy i techniczny Wnioskodawcy / partnerów (zaplecze, pomieszczenia, sprz�t itp.) oraz opis 

sposobu jego wykorzystania w ramach projektu 

2 6 12   

UZASADNIENIE OCENY:

Zakres wyja�nie	 (je�li dotyczy): 

2. do�wiadczenie Wnioskodawcy / partnerów: 0-4 pkt 

W ramach subkryterium ocenie podlega do�wiadczenie Wnioskodawcy / partnerów w obszarze tematycznym 

odpowiadaj�cym danemu projektowi, w realizacji działa� na rzecz grupy docelowej, do której skierowany jest dany 

projekt, w realizacji działa� na terytorium, na którym b�dzie realizowany dany projekt.

2 4 8   

UZASADNIENIE OCENY:

Zakres wyja�nie	 (je�li dotyczy): 

6. 

KRYTERIUM 

W
A

G
A

 Max. liczba 
punktów 

Przyznana liczba punktów 

Bez wagi Ogółem Bez wagi Ogółem 

Ryzyko nieosi�gni�cia zało�e	 projektu - minimum 6 pkt. 2 10 20 

Ocenie w ramach kryterium podlega kompletno�� i trafno�� opisu ryzyka nieosi�gni�cia zało�e� projektu, w tym: 

• analizy sytuacji, których wyst�pienie utrudni lub uniemo�liwi osi�gni�cie warto�ci docelowej wska�ników 

produktu / rezultatu, 

• oceny prawdopodobie�stwa wyst�pienia powy�szych sytuacji 

• opisu mo�liwych sposobów przeciwdziałania ryzyku lub minimalizowania negatywnych efektów 

w przypadku jego wyst�pienia. 

2 10 20   

UZASADNIENIE OCENY:

Zakres wyja�nie	 (je�li dotyczy): 

7. 

KRYTERIUM 

W
A

G
A

 

Max. liczba punktów Przyznana liczba punktów 

Bez wagi Ogółem Bez wagi Ogółem 

Sposób zarz�dzania projektem oraz zadania zlecone i rola partnerów (je�li dotyczy) - minimum 6 pkt.

Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów 
1 10 10 
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1. sposób zarz�dzania projektem: 0-10 pkt/0-6 pkt*  
w ramach subkryterium ocenie podlega: 

• poprawno��, kompletno�� i spójno�� opisu sposobu zarz�dzania projektem, w tym:  

 podział obowi�zków i zakres zada� na poszczególnych stanowiskach,  

 wymiar zaanga�owania personelu,  

 sposób podejmowania decyzji.

1 10/6* 10/6*  

UZASADNIENIE OCENY:

Zakres wyja�nie	 (je�li dotyczy): 
2. rola partnerów lub innych podmiotów zaanga�owanych w realizacj� projektu (je�li dotyczy): 0-4 pkt*
w ramach subkryterium ocenie podlega: 

• poprawno�� opisu oraz uzasadnienie roli partnerów lub innych podmiotów zaanga�owanych w realizacj�

projektu, z uwzgl�dnieniem zada� zleconych.

1 4* 4* 

UZASADNIENIE OCENY:

Zakres wyja�nie	  (je�li dotyczy): 

*dotyczy tylko projektów realizowanych w partnerstwie lub uwzgl�dniaj�cych zadania zlecone

8. 

KRYTERIUM 

W
A

G
A

 

Max. liczba punktów Przyznana liczba punktów 

Bez wagi Ogółem Bez wagi Ogółem 

Kwalifikowalno�� i efektywno�� wydatków - minimum 6 pkt. 
Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów: 

2 10 20 

1. kwalifikowalno��, w tym niezb�dno�� i racjonalno�� wydatków zgodnie z Podr�cznikiem kwalifikowania wydatków 
obj�tych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020, wytycznymi horyzontalnymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju (je�li dotyczy) oraz regulaminem konkursu: 0-4 
pkt 

2 4 8  

UZASADNIENIE OCENY:

Zakres wyja�nie	 (je�li dotyczy): 

2. efektywno�� zaplanowanych wydatków w kontek�cie celu głównego oraz zada� podejmowanych 
w projekcie: 0-5 pkt 2 5 10  

UZASADNIENIE OCENY:

Zakres wyja�nie	 (je�li dotyczy): 

3. prawidłowo�� sporz�dzenia tabel finansowych: 0-1 pkt 2 1 2  
UZASADNIENIE OCENY:

Zakres wyja�nie	 (je�li dotyczy): 



�
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KRYTERIUM 

W
A

G
A

 

Max. liczba punktów Przyznana liczba punktów 

Bez wagi Ogółem Bez wagi Ogółem 

1.

Projekt skierowany do osób z niepełnosprawno�ciami 2 10 20 

W ramach kryterium ocenie podlega, w jakim stopniu wsparciem w ramach projektu obejmowane s�: osoby o znacznym 

lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawno�ci, osoby z niepełnosprawno�ciami sprz��onymi oraz osoby z zaburzeniami 

psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawno�ci� intelektualn� i osoby z cało�ciowymi zaburzeniami rozwojowymi: 

• projekt nie przewiduje wsparcia ww. osób lub osoby te stanowi� do 20% uczestników projektu: 0 pkt
• ww. osoby stanowi� powy�ej 20% do 30% uczestników projektu: 3 pkt
• ww. osoby stanowi� powy�ej 30% do 40% uczestników projektu: 4 pkt 
• ww. osoby stanowi� powy�ej 40% do 50% uczestników projektu: 5 pkt 
• ww. osoby stanowi� powy�ej 50% do 60% uczestników projektu: 6 pkt 
• ww. osoby stanowi� powy�ej 60% do 70% uczestników projektu: 7 pkt 
• ww. osoby stanowi� powy�ej 70% do 80% uczestników projektu: 8 pkt 
• ww. osoby stanowi� powy�ej 80% do 90% uczestników projektu: 9 pkt 
• ww. osoby stanowi� powy�ej 90% uczestników projektu: 10 pkt 

2 10 20   

UZASADNIENIE OCENY: 

2. Projekt skierowany do osób, dla których ustalono III profil pomocy 2 10 20 

Czy wniosek uzyskał wymagane minimum punktowe 
w ramach ka�dego obligatoryjnego kryterium i/lub kierowany 
jest do poprawy/uzupełnienia w zakresie kryteriów punktowych? 

 TAK - wypełni� cz��� D NIE, odrzuci� wniosek – wypełni� cz��� E

D. KRYTERIA MERYTORYCZNE PREMIUJ�CE (INDYWIDUALNE) 
W ramach oceny nie jest wymagane uzyskanie minimum punktowego 



�

���

W ramach kryterium ocenie podlega, w jakim stopniu wsparciem w ramach projektu obejmowane s� osoby, dla których 

ustalono III profil pomocy: 

• do 50% uczestników projektu stanowi� osoby, dla których ustalono III profil pomocy: 0 pkt

• powy�ej 50% i mniej ni� 100% uczestników projektu stanowi� osoby, dla których ustalono III profil pomocy: 5 pkt

• 100% uczestników projektu stanowi� osoby, dla których ustalono III profil pomocy: 10 pkt

2 10 20   

UZASADNIENIE OCENY: 

3.

Realizacja projektów rewitalizacyjnych 2 10 20 

W ramach kryterium ocenie podlega, czy projekt wynika z obowi�zuj�cego (na dzie� składania wniosku 

o dofinansowanie) programu rewitalizacji, przy czym wynikanie projektu z programu rewitalizacji oznacza albo wskazanie 

go wprost w programie rewitalizacji albo okre�lenie go w ogólnym (zbiorczym) opisie innych, uzupełniaj�cych rodzajów 

działa� rewitalizacyjnych: 

• projekt wynika z obowi�zuj�cego programu rewitalizacji - 10 pkt; 

• projekt nie spełnia powy�szego warunku - 0 pkt.

2 10 20   

UZASADNIENIE OCENY: 

4.

Wykorzystanie pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych POKL lub PIW 
EQUAL  1 10 10 

W ramach kryterium premiowane s� projekty, które korzystaj� 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

1 10 10   

UZASADNIENIE OCENY: 

5.

Wpływ projektu na rozwój gospodarczo-społeczny 2 10 20 

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

Weryfikowane b�dzie czy projekt zakłada wsparcie mieszka�ców powiatów zagro�onych skumulowanymi problemami 

społecznymi, tj. powiatów, w których warto�� syntetycznego wska�nika uwzgl�dniaj�cego dane na temat osób 

korzystaj�cych z pomocy społecznej, dzieci do lat 17, na które rodzice pobieraj� zasiłek rodzinny oraz osób 

niepełnosprawnych zarejestrowanych w urz�dzie pracy, jest ni�sza od �redniej dla województwa małopolskiego:  

2 10 20   



�
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• do 50% uczestników projektu stanowi� mieszka�cy powiatów, w których ww. wska�nik jest ni�szy od �redniej dla 

województwa: 0 pkt

• powy�ej 50% i mniej ni� 100% uczestników projektu stanowi� mieszka�cy powiatów, w których ww. wska�nik jest 

ni�szy od �redniej dla województwa: 5 pkt

• 100% uczestników projektu stanowi� mieszka�cy powiatów, w których ww. wska�nik jest ni�szy od �redniej dla 

województwa: 10 pkt

Lista powiatów, w których ww. wska�nik jest ni�szy od �redniej dla województwa zostanie wskazana w regulaminie 

konkursu (wg aktualnych, dost�pnych na dzie� ogłoszenia naboru danych). 

OCENA  Projekt poprawny  Projekt odrzucony  Projekt do poprawy/uzupełnienia 

PROPONOWANA KWOTA DOFINANSOWANIA PROJEKTU3

PROPONOWANA KWOTA WKŁADU WŁASNEGO 

PROPONOWANA WARTO
� PROJEKTU 

���������������������������������������� �������������������
2 Z uwzgl�dnieniem kryteriów premiuj�cych.�
3 Cz��� dot. proponowanej kwoty dofinansowania, wkładu własnego i warto�ci projektu jest wypełniana w przypadku, gdy wniosek jest poprawny.�

E. PODSUMOWANIE OCENY  

KRYTERIA „0-1” KRYTERIA PUNKTOWE 

TAK 
Minimalna 

wymagana ł�czna 
liczba punktów 

Maksymalna 
ł�czna liczba 

punktów 

Ł�czna liczba uzyskanych punktów  DO 
POPRAWY/ 
UZUPEŁNI

ENIA
NIE 

KRYTERIA 
OBLIGATORYJNE 

KRYTERIA 
PREMIUJ�CE 
Indywidualne  

RAZEM 

DO POPRAWY/ 
UZUPEŁNIENIA 

102 2602
  

UWAGI DODATKOWE:

OCENIAJ�CY …………………………………….. 
      (data i podpis)



�

���
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Zał�cznik nr 2a do Regulaminu Pracy Komisji Oceny Projektów  

oceniaj�cej wnioski zło�one w konkursie nr RPMP.09.01.02-IP.01-12-023/17�

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  

WZÓR O�WIADCZENIA O GOTOWO�CI DO OCENY, BEZSTRONNO�CI I POUFNO�CI 
EKSPERTA 

Imi� i nazwisko Eksperta  

Instytucja Organizuj�ca Konkurs  

Nr Działania/Poddziałania  

Nr konkursu oraz rundy oceny 
(je�li dotyczy) 

Planowany termin 
przeprowadzenia oceny 

O�wiadczenie odnosi si� do relacji Eksperta z wszystkimi Wnioskodawcami bior�cymi 
udział w konkursie. 

POUCZENIE:    

O�wiadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialno�ci karnej za składanie fałszywych 
zezna�, na podstawie art. 49 ust. 8 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójno�ci finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 217 z pó�n. zm.) w zw. z art. 233 § 6 oraz art. 271 § 1 ustawy z dnia 6 
czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1137 z pó�n. zm.). 

Niniejszym o�wiadczam, �e: 

1. Deklaruj� gotowo�� do oceny oraz dyspozycyjno�� w planowanym terminie przeprowadzenia oceny. 

2. Nie zachodzi �adna z okoliczno�ci okre�lonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 

post�powania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z pó�n. zm.) dotycz�cych wył�czenia 

pracownika oraz organu, które skutkuj� wył�czeniem mnie z udziału w procesie wyboru projektów 

do dofinasowania. 

3. Zapoznałem/zapoznałam si� z Regulaminem pracy Komisji Oceny Projektów obowi�zuj�cym  

w powy�ej wskazanym konkursie ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i zobowi�zuj� si� do jego stosowania. 

4. Nie zachodz� �adne okoliczno�ci mog�ce budzi� uzasadnione w�tpliwo�ci co do mojej 

bezstronno�ci wzgl�dem podmiotu ubiegaj�cego si� o dofinansowanie lub podmiotu, który zło�ył 

wniosek b�d�cy przedmiotem oceny.  



Art. 24. Kodeks post�powania administracyjnego 
§ 1. Pracownik organu administracji publicznej podlega wył�czeniu od udziału w post�powaniu w sprawie:  
1) w której jest stron� albo pozostaje z jedn� ze stron w takim stosunku prawnym, �e wynik sprawy mo�e mie�
wpływ na jego prawa lub obowi�zki;  
2) swego mał�onka oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia;  
3) osoby zwi�zanej z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;  
4) w której był �wiadkiem lub biegłym albo był lub jest przedstawicielem jednej ze stron, albo w której 
przedstawicielem strony jest jedna z osób wymienionych w pkt 2 i 3;  
5) w której brał udział w wydaniu zaskar�onej decyzji;  
6) z powodu której wszcz�to przeciw niemu dochodzenie słu�bowe, post�powanie dyscyplinarne lub karne;  
7) w której jedn� ze stron jest osoba pozostaj�ca wobec niego w stosunku nadrz�dno�ci słu�bowej.  
§ 2. Powody wył�czenia pracownika od udziału w post�powaniu trwaj� tak�e po ustaniu mał�e�stwa (§ 1 pkt 2), 
przysposobienia, opieki lub kurateli (§ 1 pkt 3).  
§3. Bezpo�redni przeło�ony pracownika jest obowi�zany na jego ��danie lub na ��danie strony albo z urz�du 
wył�czy� go od udziału w post�powaniu, je�eli zostanie uprawdopodobnione istnienie okoliczno�ci 
nie wymienionych w § 1, które mog� wywoła� w�tpliwo�� co do bezstronno�ci pracownika. 
§4. Wył�czony pracownik powinien podejmowa� tylko czynno�ci nie cierpi�ce zwłoki ze wzgl�du na interes 
społeczny lub wa�ny interes stron. 
Art. 25. § 1. Organ administracji publicznej podlega wył�czeniu od załatwienia sprawy dotycz�cej interesów 
maj�tkowych: 
1) jego kierownika lub osób pozostaj�cych z tym kierownikiem w stosunkach okre�lonych w art. 24 § 1 pkt 2 i 3,  
2) osoby zajmuj�cej stanowisko kierownicze w organie bezpo�rednio wy�szego stopnia lub osób pozostaj�cych 
z nim w stosunkach okre�lonych w art. 24 § 1 pkt 2 i 3. 
§2.  Przepis art. 24 § 4 stosuje si� odpowiednio. 

W szczególno�ci o�wiadczam, �e: 

1. Nie jestem Wnioskodawc� i nie pozostaj� i nie pozostawałem w zwi�zku mał�e�skim  
albo w stosunku pokrewie�stwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewie�stwa  
lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia i nie jestem, i nie byłem zwi�zany/a z tytułu 
przysposobienia, opieki, kurateli z �adnym podmiotem ubiegaj�cym si� o dofinansowanie, jego 
przedstawicielami prawnymi lub członkami organów zarz�dzaj�cych lub organów nadzorczych. 

2. Nie pozostaj� z podmiotem ubiegaj�cym si� o dofinansowanie lub podmiotem, który przygotował 
wniosek w takim stosunku prawnym lub faktycznym, �e mo�e to budzi� uzasadnione w�tpliwo�ci 
co do mojej bezstronno�ci. W przypadku stwierdzenia takiej zale�no�ci zobowi�zuj� si� do 
niezwłocznego poinformowania o tym fakcie na pi�mie Przewodnicz�cego KOP i wycofania si�  
z oceny wszystkich wniosków w ramach niniejszego konkursu. 

3. Nie jestem i w ci�gu ostatnich 12 miesi�cy przed zło�eniem niniejszego o�wiadczenia nie byłem 
zwi�zany stosunkiem pracy lub stosunkiem cywilnoprawnym z podmiotem ubiegaj�cym si�  
o dofinansowanie ani nie jestem i w powy�szym okresie nie byłem/łam członkiem władz, 
wła�cicielem, wspólnikiem, udziałowcem lub akcjonariuszem podmiotu ubiegaj�cego si�
o dofinansowanie.  

4. Nie brałem osobistego udziału w przygotowywaniu któregokolwiek wniosku zło�onego w ramach 

niniejszego konkursu1. 

5. Nie jestem zwi�zany stosunkiem pracy lub stosunkiem cywilnoprawnym, nie jestem członkiem 
organów zarz�dzaj�cych lub nadzorczych, wła�cicielem, wspólnikiem, udziałowcem  
lub akcjonariuszem podmiotu przygotowuj�cego którykolwiek wniosek w ramach niniejszego 
konkursu1. W przypadku stwierdzenia takiej zale�no�ci zobowi�zuj� si� do niezwłocznego 
poinformowania o tym fakcie na pi�mie Przewodnicz�cego KOP i wycofania si� z oceny wszystkich 
wniosków w ramach niniejszego konkursu. 

6. Zobowi�zuj� si�, �e b�d� wypełnia� moje obowi�zki w sposób bezstronny, rzetelny, uczciwy  
i sprawiedliwy, zgodnie z posiadan� wiedz�. 

7. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek okoliczno�ci mog�cych budzi� uzasadnione w�tpliwo�ci 
co do mojej bezstronno�ci wzgl�dem innych podmiotów, których dokumenty zostały mi 

���������������������������������������� �������������������

1 W przypadku konkursów otwartych punkt dotyczy wniosków zło�onych w ramach danej rundy oceny. 



udost�pnione w celu przeprowadzenia nale�ytej oceny, zobowi�zuj� si� do poinformowania  
o tym fakcie na pi�mie Przewodnicz�cego KOP i wycofania si� z oceny wszystkich wniosków  
w ramach niniejszego konkursu. 

8. Zobowi�zuj� si� do nieudost�pniania lub nieprzekazywania osobom trzecim jakichkolwiek 
pisemnych lub elektronicznych informacji lub dokumentów zwi�zanych z prowadzon� ocen�,  
a w szczególno�ci mog�cych mie� wpływ na naruszenie interesów Wnioskodawcy/ów, w tym 
dotycz�cych tajemnicy handlowej lub ochrony danych osobowych Wnioskodawcy/ów2. 

9. Zobowi�zuj� si� do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji i dokumentów przekazanych, 
ujawnionych mi lub wytworzonych przeze mnie w trakcie wyboru projektów i deklaruj�,  
�e informacje te zostan� wykorzystane wył�cznie dla celów wyboru projektów i nie b�d� ujawnione 
osobom trzecim2. 

10. Zobowi�zuj� si� do niezatrzymywania kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji  
lub dokumentów zwi�zanych z prowadzon� ocen� wniosków. 

11. W przypadku stwierdzenia istnienia jakichkolwiek okoliczno�ci mog�cych budzi� uzasadnione 
w�tpliwo�ci co do mojej bezstronno�ci, w odniesieniu do przekazanego mi do oceny wniosku  
lub do wniosków ocenianych w ramach niniejszego konkursu, zobowi�zuj� si� do niezwłocznego 
ich zgłoszenia na pi�mie Przewodnicz�cemu KOP oraz wył�czenia si�  
z uczestnictwa w ocenie wniosków w ramach konkursu.

W przypadku, gdy zostan� pracownikiem Urz�du Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, 
Wojewódzkiego Urz�du Pracy w Krakowie, Małopolskiego Centrum Przedsi�biorczo�ci lub 
Stowarzyszenia Metropolia Krakowska zaanga�owanych w realizacj� RPO WM na lata 2014-2020, 
zobowi�zuj� si� do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu na pi�mie do Instytucji Zarz�dzaj�cej i jestem 
�wiadomy, i� oceny wniosków o dofinansowanie projektów mog� dokonywa� jako Pracownik IZ/IP.  

�wiadomy odpowiedzialno�ci karnej za podanie w niniejszym o�wiadczeniu nieprawdy oraz maj�c na 
uwadze, �e podanie nieprawdy skutkowa� b�dzie usuni�ciem z Wykazu kandydatów na ekspertów 
RPO WM na lata 2014-2020 i brakiem mo�liwo�ci ponownego ubiegania si� o umieszczenie w ww. 
Wykazie, potwierdzam własnor�cznym podpisem prawdziwo�� danych i informacji zamieszczonych 
powy�ej. 

........................................................ dnia .............................. r. 

        (miejscowo��) 

............................................................ 

(podpis) 

W zwi�zku z istnieniem okoliczno�ci, o której/-ych mowa w o�wiadczeniu, podlegam wył�czeniu 

z oceny wniosku w ramach niniejszego konkursu. 

........................................................ dnia .............................. r. 

          (miejscowo��) 

............................................................ 

(podpis) 

���������������������������������������� �������������������
2 Zobowi�zanie wymienione w pkt. 8-9 ma charakter bezterminowy i w szczególno�ci dotyczy informacji i dokumentów,  

które stanowi� tajemnice wynikaj�ce z przepisów powszechnie obowi�zuj�cego prawa.



�
Zał�cznik nr 2b do Regulaminu Pracy Komisji Oceny Projektów  
oceniaj�cej wnioski zło�one w konkursie nr RPMP.09.01.02-IP.01-12-023/17�

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  

WZÓR O�WIADCZENIA O GOTOWO�CI DO OCENY, BEZSTRONNO�CI I POUFNO�CI 
CZŁONKA KOP – PRACOWNIKA IOK 

Imi� i nazwisko Członka 
KOP – pracownika IOK 

Instytucja Organizuj�ca 
Konkurs 

Nr Działania/Poddziałania 

Nr konkursu oraz rundy 
oceny (je�li dotyczy) 

Planowany termin 
przeprowadzenia oceny 

POUCZENIE:    

O�wiadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialno�ci karnej za składanie 
fałszywych zezna�, na podstawie art. 271 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 
karny (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1137 z pó�n. zm.). 

O�wiadczam, �e:

nie zachodzi �adna z okoliczno�ci, o których mowa w art. 24 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - 

Kodeks post�powania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z pó�n. zm.), powoduj�cych 

wył�czenie mnie z udziału w wyborze projektów tj., �e: 

a) nie brałem osobistego udziału w przygotowaniu któregokolwiek wniosku o dofinansowanie 
projektu, zło�onego w ramach niniejszego konkursu; 

b) z osob� przygotowuj�c� którykolwiek wniosek o dofinansowanie, zło�ony w ramach 
niniejszego konkursu: 

- nie ł�czy lub nie ł�czył mnie zwi�zek mał�e�ski, stosunek pokrewie�stwa i powinowactwa  

w linii prostej, pokrewie�stwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, 

- nie jestem lub nie byłem zwi�zany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,

c) nie jestem wnioskodawc� ani nie pozostaj� z którymkolwiek wnioskodawc� w takim stosunku 
prawnym lub faktycznym, �e wynik oceny mo�e mie� wpływ na moje prawa i obowi�zki; 

d) nie pozostaj� w zwi�zku mał�e�skim, w stosunku pokrewie�stwa lub powinowactwa do 
drugiego stopnia z którymkolwiek wnioskodawc� lub członkami organów zarz�dzaj�cych lub 
organów nadzorczych któregokolwiek wnioskodawcy; 

e) nie jestem zwi�zany z którymkolwiek wnioskodawc� z tytułu przysposobienia, kurateli lub 
opieki; 

f) nie jestem przedstawicielem któregokolwiek wnioskodawcy ani nie pozostaj� w zwi�zku 
mał�e�skim, w stosunku pokrewie�stwa lub powinowactwa do drugiego stopnia 



z przedstawicielem któregokolwiek wnioskodawcy, ani nie jestem zwi�zany/-a 
z przedstawicielem któregokolwiek wnioskodawcy z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki; 

g) nie pozostaj� z  którymkolwiek wnioskodawc� w stosunku podrz�dno�ci słu�bowej; 

Jestem �wiadomy, �e przesłanki wymienione w lit. b-d powy�ej dotycz� tak�e sytuacji, gdy ustało 

mał�e�stwo, kuratela, przysposobienie lub opieka. 

W przypadku powzi�cia informacji o istnieniu jakiejkolwiek okoliczno�ci mog�cej budzi� uzasadnione 

w�tpliwo�ci co do mojej bezstronno�ci w odniesieniu do przekazanego mi do oceny wniosku  

o dofinansowanie projektu, zobowi�zuj� si� do niezwłocznego jej zgłoszenia na pi�mie 

Przewodnicz�cemu KOP. 

Ponadto o�wiadczam, �e: 

1. zobowi�zuj� si� do nieudost�pniania lub nieprzekazywania osobom trzecim jakichkolwiek 
pisemnych lub elektronicznych informacji lub dokumentów zwi�zanych 
z ocenianymi wnioskami, a w szczególno�ci mog�cych mie� wpływ na naruszenie interesów 
Wnioskodawców, w tym dotycz�cych tajemnicy handlowej lub ochrony danych osobowych 
Wnioskodawców; 

2. zobowi�zuj� si� do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji i dokumentów 
przekazanych, ujawnionych mi lub wytworzonych przeze mnie w trakcie wyboru projektów 
oraz deklaruj�, �e informacje te zostan� wykorzystane wył�cznie dla celów wyboru 
projektów i nie b�d� ujawnione osobom trzecim; 

3. zobowi�zuj� si� do niezatrzymywania kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych 
informacji lub dokumentów zwi�zanych z dokonywan� ocen� wniosków; 

4. zapoznałem si� z dokumentami niezb�dnymi do prawidłowej oceny projektu, tj. przepisami 
prawa wspólnotowego i krajowego, wytycznymi ministra wła�ciwego do spraw rozwoju 
regionalnego, Regulaminem konkursu, w tym Regulaminem KOP.  

�wiadomy odpowiedzialno�ci karnej za podanie w niniejszym o�wiadczeniu nieprawdy, potwierdzam 

własnor�cznym podpisem prawdziwo�� danych i informacji zamieszczonych powy�ej. 

........................................................ dnia .............................. r. 

(miejscowo��) 

........................................................ 

                              (podpis) 



Zał�cznik nr 2c do Regulaminu Pracy Komisji Oceny Projektów  
oceniaj�cej wnioski zło�one w konkursie nr RPMP.09.01.02-IP.01-12-023/17 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  

WZÓR O�WIADCZENIA O POUFNO�CI OBSERWATORA 

Imi� i nazwisko Obserwatora 

Instytucja Organizuj�ca 
Konkurs 

Nr Działania/Poddziałania 

Nr konkursu oraz rundy oceny 
(je�li dotyczy) 

Niniejszym o�wiadczam, �e 

1. Zapoznałem/zapoznałam si� z Regulaminem pracy Komisji Oceny Projektów obowi�zuj�cym 

w powy�ej wskazanym konkursie ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

2. Zobowi�zuj� si� do nieudost�pniania lub nieprzekazywania osobom trzecim jakichkolwiek 

pisemnych lub elektronicznych informacji lub dokumentów zwi�zanych z procesem oceny, 

w którym uczestnicz� w charakterze obserwatora, a w szczególno�ci mog�cych mie� wpływ na 

naruszenie interesów Wnioskodawcy/ów, w tym dotycz�cych tajemnicy handlowej lub ochrony 

danych osobowych Wnioskodawcy/ów*. 

3. Zobowi�zuj� si� do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji i dokumentów przekazanych, 

ujawnionych mi lub wytworzonych przeze mnie w trakcie wyboru projektów i deklaruj�,  

�e informacje te zostan� wykorzystane wył�cznie dla celów zwi�zanych z procesem oceny  

i nie b�d� ujawnione osobom trzecim*. 

4. Zobowi�zuj� si� do niezatrzymywania kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji 

lub dokumentów udost�pnionych mi w zwi�zku z uczestnictwem w procesie oceny. 
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........................................................ dnia .............................. r. 

(miejscowo��) 

............................................................ 

(podpis) 

* Zobowi�zanie wymienione w pkt. 2-3 ma charakter bezterminowy i w szczególno�ci dotyczy informacji i dokumentów,  

które stanowi� tajemnice wynikaj�ce z przepisów powszechnie obowi�zuj�cego prawa.��




