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KRYTERIA FORMALNE I MERYTORYCZNE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH DZIAŁAŃ  
I PODDZIAŁAŃ W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH 6, 7, 8. 

 
 

 
KRYTERIA FORMALNE 

 
Kryteria zero-jedynkowe; spełnienie poszczególnych kryteriów (jeśli dotyczy) 

determinuje możliwość udziału w dalszej ocenie. 
 
W przypadku projektów pozakonkursowych istnieje możliwość skierowania wniosku do 

poprawy lub uzupełnienia. 
 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1 
Wniosek złożono w terminie 
wskazanym w regulaminie 

konkursu. 

Wniosek wpłynął do Instytucji 
Organizującej Konkurs w wersji 

elektronicznej, w terminie określonym w 
regulaminie konkursu. 

 
TAK/NIE 

 
Niespełnienie kryterium 
skutkuje odrzuceniem 

wniosku. 
 

1a 

Wniosek złożono w terminie 
wskazanym w wezwaniu do 

złożenia wniosku o 
dofinansowanie  

(dotyczy projektów 
pozakonkursowych). 

Wniosek wpłynął do Instytucji prowadzącej 
nabór w wersji elektronicznej, w terminie 

określonym w wezwaniu do złożenia 
wniosku. 

TAK/NIE  
 

Niespełnienie kryterium 
skutkuje odrzuceniem 

wniosku. 

2 
Okres realizacji projektu jest 

zgodny z regulaminem 
konkursu. 

Okres realizacji projektu rozumiany jako 
okres pomiędzy datą rozpoczęcia projektu 

a datą jego zakończenia, zostanie 
każdorazowo wskazany w regulaminie 

konkursu. 
 

Kryterium będzie weryfikowane w oparciu 
o pola „Data rozpoczęcia projektu” oraz 
„Data zakończenia projektu” wniosku o 

dofinansowanie realizacji projektu. 

TAK/NIE  
 

Niespełnienie kryterium 
skutkuje odrzuceniem 

wniosku. 

2a 

Okres realizacji projektu jest 
zgodny z wezwaniem do 

złożenia wniosku o 
dofinansowanie (dotyczy 

projektów 
pozakonkursowych). 

Okres realizacji projektu rozumiany jako 
okres pomiędzy datą rozpoczęcia projektu 

a datą jego zakończenia, zostanie 
każdorazowo wskazany w wezwaniu do 

złożenia wniosku o dofinansowanie. 
 

Kryterium będzie weryfikowane w oparciu 
o pola „Data rozpoczęcia projektu” oraz 
„Data zakończenia projektu” wniosku o 

dofinansowanie realizacji projektu. 

TAK/NIE - DO KOREKTY  
 

Możliwość skierowania 
wniosku do poprawy lub 

uzupełnienia. 

3 

Wniosek został sporządzony  
w języku polskim, 

wypełniony zgodnie  
z obowiązującą instrukcją 

wypełniania wniosku  
o dofinansowanie  

i regulaminem konkursu 
oraz jest kompletny. 

Wypełniono wszystkie wymagane pola, 
zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku 

o dofinansowanie. W celu spełnienia 
niniejszego kryterium wnioskodawca jest 

zobowiązany do wypełnienia wniosku przy 
pomocy platformy internetowej LSI 2014+. 

Wnioskodawca zobligowany jest do 
wypełnienia wniosku w języku polskim. 

Kompletność oznacza, że wniosek 

 
TAK/NIE/DO KOREKTY 

 
Niespełnienie kryterium 
skutkuje odrzuceniem 

wniosku.  
W przypadkach określonych  

w regulaminie konkursu 
istnieje możliwość 
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zawiera wszystkie strony i załączniki (jeśli 
dotyczy). 

uzupełnienia wniosku  
w terminie 7 dni, pod rygorem 
pozostawienia wniosku bez 

rozpatrzenia  

3a 

Wniosek został sporządzony  
w języku polskim, 

wypełniony zgodnie  
z obowiązującą instrukcją 

wypełniania wniosku  
o dofinansowanie  

i wezwaniem do złożenia 
wniosku o dofinansowanie 

oraz jest kompletny. 
(dotyczy projektów 

pozakonkursowych). 

Wypełniono wszystkie wymagane pola, 
zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku 

o dofinansowanie. W celu spełnienia 
niniejszego kryterium wnioskodawca jest 

zobowiązany do wypełnienia wniosku przy 
pomocy platformy internetowej LSI 2014+. 

Wnioskodawca zobligowany jest do 
wypełnienia wniosku w języku polskim. 

Kompletność oznacza, że wniosek 
zawiera wszystkie strony i załączniki (jeśli 

dotyczy). 

TAK/NIE - DO KOREKTY 
 

Możliwość skierowania 
wniosku do poprawy lub 

uzupełnienia. 

4 

Wniosek został opatrzony 
podpisem osoby 

uprawnionej / podpisami 
osób uprawnionych do 

złożenia wniosku.  

Złożony wniosek został opatrzony 
podpisem osoby/ osób uprawnionych do 

reprezentowania podmiotu aplikującego o 
dofinansowanie. Szczegółowe wymogi 
dotyczące prawidłowego podpisania 
wniosku o dofinansowanie zostaną 

określone w Instrukcji wypełniania wniosku 
o dofinansowanie. 

 
Kryterium będzie weryfikowane w oparciu 

o punkt X wniosku o dofinansowanie. 

TAK/NIE/DO KOREKTY 
 

Niespełnienie kryterium 
skutkuje odrzuceniem 

wniosku.  
W przypadkach określonych  

w regulaminie konkursu 
istnieje możliwość 

uzupełnienia wniosku  
w terminie 7 dni, pod rygorem 
pozostawienia wniosku bez 

rozpatrzenia. 

4a 

Wniosek został opatrzony 
podpisem osoby 

uprawnionej / podpisami 
osób uprawnionych do 

złożenia wniosku (dotyczy 
projektów 

pozakonkursowych).  

Złożony wniosek został opatrzony 
podpisem osoby/ osób uprawnionych do 

reprezentowania podmiotu aplikującego o 
dofinansowanie. Szczegółowe wymogi 
dotyczące prawidłowego podpisania 
wniosku o dofinansowanie zostaną 

określone w Instrukcji wypełniania wniosku 
o dofinansowanie. 

 
Kryterium będzie weryfikowane w oparciu 

o punkt X wniosku o dofinansowanie. 

TAK/NIE - DO KOREKTY  
 

Możliwość skierowania 
wniosku do poprawy lub 

uzupełnienia. 

5 

 
Wnioskodawca oraz 

partnerzy (jeśli dotyczy) nie 
podlegają wykluczeniu 

związanemu  
z zakazem udzielania 

dofinansowania podmiotom 
wykluczonym lub nie 

orzeczono wobec niego 
zakazu dostępu do środków 
funduszy europejskich na 

podstawie odrębnych 
przepisów. 

Wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli 
dotyczy) nie podlegają wykluczeniu  

z możliwości ubiegania się o 
dofinansowanie na podstawie odrębnych 

przepisów, w szczególności: 
a) art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 

2013 r. poz. 885 z późn. zm.); 
b) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 

czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

(Dz. U. poz. 769 z późn. zm.); 
c) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 

października 2002 r. o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny 

zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 
2014 r. poz. 1417). 

 
TAK/NIE/NIE DOTYCZY 

 
Niespełnienie kryterium 
skutkuje odrzuceniem 

wniosku. 
 

Projekty pozakonkursowe: 
 

TAK/NIE - DO KOREKTY/NIE 
DOTYCZY 

 
Możliwość skierowania 
wniosku do poprawy lub 

uzupełnienia. 
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Kryterium będzie weryfikowane w oparciu 
o punkt VIII wniosku o dofinansowanie. 

6 

Wydatki przewidziane  
w projekcie nie są 

współfinansowane z innych 
wspólnotowych 

instrumentów finansowych. 

Wydatki przewidziane do poniesienia w 
ramach projektu nie są i nie będą 

współfinansowane z innych 
wspólnotowych instrumentów 

finansowych, w tym z innych funduszy 
strukturalnych Unii Europejskiej. 

 
Kryterium będzie weryfikowane w oparciu 
o punkt VIII wniosku o dofinansowanie. 

TAK/NIE 
 

Niespełnienie kryterium 
skutkuje odrzuceniem 

wniosku. 
 

Projekty pozakonkursowe: 
 

TAK/NIE - DO KOREKTY 
 

Możliwość skierowania 
wniosku do poprawy lub 

uzupełnienia. 

7 
Zgodność z 

prawodawstwem unijnym i 
krajowym. 

Projekt jest zgodny z właściwymi 
przepisami prawa unijnego 

i krajowego, w tym dotyczącymi zamówień 
publicznych. 

 
Kryterium będzie weryfikowane w oparciu 

o punkty VI i VIII wniosku o 
dofinansowanie. 

 
TAK/NIE 

 
Niespełnienie kryterium 
skutkuje odrzuceniem 

wniosku. 
 

Projekty pozakonkursowe: 
 

TAK/NIE - DO KOREKTY 
 

Możliwość skierowania 
wniosku do poprawy lub 

uzupełnienia. 

8 

Wnioskodawca/partner jest 
uprawniony do ubiegania się  

o wsparcie w ramach 
konkursu. 

W ramach niniejszego kryterium 
weryfikowana będzie zgodność 

wnioskodawcy/ partnera z typem 
beneficjentów wskazanym w 

Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych 
WRPO 2014+. 

 
Kryterium będzie weryfikowane w oparciu 

o treść punktu II wniosku o 
dofinansowanie. 

TAK/NIE 
 

Niespełnienie kryterium 
skutkuje odrzuceniem 

wniosku. 
 
 

8a 

Wnioskodawca/partner jest 
uprawniony do ubiegania się  

o wsparcie (dotyczy 
projektów 

pozakonkursowych). 

W ramach niniejszego kryterium 
weryfikowana będzie zgodność 

wnioskodawcy/ partnera z typem 
beneficjentów wskazanym w 

Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych 
WRPO 2014+. 

 
Kryterium będzie weryfikowane w oparciu 

o treść punktu II wniosku o 
dofinansowanie. 

 
TAK/NIE/NIE - DO KOREKTY 
 

Niespełnienie kryterium 
skutkuje odrzuceniem wniosku 

lub istnieje możliwość 
skierowania wniosku do 

poprawy lub uzupełnienia. 

9 

Dokonano prawidłowego 
wyboru partnera do projektu 
(jeśli projekt jest realizowany 

w partnerstwie). 

W przypadku projektu partnerskiego 

należy dokonać wyboru partnera zgodnie 

z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o 

zasadach realizacji programów w 

zakresie polityki spójności finansowanych 

w perspektywie 2014-2020. 

 

TAK/NIE/NIE DOTYCZY 
 

Niespełnienie kryterium 
skutkuje odrzuceniem 

wniosku. 
 

Projekty pozakonkursowe: 
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Kryterium będzie weryfikowane w oparciu 

o punkt II i VIII wniosku o dofinansowanie. 

 
TAK/NIE - DO KOREKTY/NIE 

DOTYCZY 
 

Możliwość skierowania 
wniosku do poprawy lub 

uzupełnienia. 

10 

 
Obszar realizacji projektu 

dotyczy województwa 
wielkopolskiego. 

Projekt jest realizowany na terytorium 
województwa wielkopolskiego. 

 
Kryterium będzie weryfikowane w oparciu 

o treść punktu III wniosku o 
dofinansowanie w którym należy wskazać 

obszar realizacji zasadniczej części 
projektu.,  

TAK/NIE 
 

Niespełnienie kryterium 
skutkuje odrzuceniem 

wniosku. 
 

Projekty pozakonkursowe: 
 

TAK/NIE - DO KOREKTY 
 

Możliwość skierowania 
wniosku do poprawy lub 

uzupełnienia. 

11 

 
Wnioskodawca wnosi 

wartość wkładu własnego 
określoną w regulaminie 

konkursu. 

Wnioskodawcy są zobowiązani do 
wniesienia określonej dla konkursu 

wartości wkładu własnego. 
 

Kryterium będzie weryfikowane w oparciu 
o treść punktu V wniosku o 

dofinansowanie. 

TAK/NIE/NIE DOTYCZY 
 

Niespełnienie kryterium 
skutkuje odrzuceniem 

wniosku. 

11a 

Wnioskodawca wnosi 
wartość wkładu własnego 
określoną w wezwaniu do 
złożenia wniosku (dotyczy 

projektów 
pozakonkursowych). 

Wnioskodawcy są zobowiązani do 
wniesienia określonej dla naboru wartości 

wkładu własnego. 
 

Kryterium będzie weryfikowane w oparciu 
o treść punktu V wniosku o 

dofinansowanie. 

Projekty pozakonkursowe: 
 

TAK/NIE - DO KOREKTY/NIE 
DOTYCZY 

 
Możliwość skierowania 
wniosku do poprawy lub 

uzupełnienia. 

12 

Projekt jest skierowany  
do grup docelowych z 
obszaru województwa 

wielkopolskiego. 

Projekt jest skierowany do grup 
docelowych z obszaru województwa 
wielkopolskiego (w przypadku osób 
fizycznych - uczą się, pracują lub 

zamieszkują one na obszarze 
województwa wielkopolskiego w 
rozumieniu przepisów Kodeksu 

Cywilnego, natomiast w przypadku osób 
bezdomnych, przebywają one na tym 

obszarze, a w przypadku innych 
podmiotów posiadają one jednostkę 

organizacyjną na obszarze województwa 
wielkopolskiego). 

TAK/NIE 
 

Niespełnienie kryterium 
skutkuje odrzuceniem 

wniosku. 
 

Projekty pozakonkursowe: 
 

TAK/NIE - DO KOREKTY 
 

Możliwość skierowania 
wniosku do poprawy lub 

uzupełnienia. 

13 

Projektodawca w okresie 
realizacji projektu prowadzi 

biuro projektu na terenie 
województwa 

wielkopolskiego. 

Projektodawca w okresie realizacji 
projektu prowadzi biuro projektu  

(lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, 
oddział czy inną prawnie dozwoloną formę 
organizacyjną działalności podmiotu) na 
terenie województwa wielkopolskiego z 

możliwością udostępnienia pełnej 
dokumentacji wdrażanego projektu oraz 

zapewniające uczestnikom projektu 

TAK/NIE 
 

Niespełnienie kryterium 
skutkuje odrzuceniem 

wniosku. 
 

Projekty pozakonkursowe: 
 

TAK/NIE - DO KOREKTY 
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możliwość osobistego kontaktu z kadrą 
projektu. 

 
Możliwość skierowania 
wniosku do poprawy lub 

uzupełnienia. 

14 
Minimalna wartość projektu 

wynosi 50 tys. PLN. 
Minimalna wartość projektu wynosi 50 tys. 

PLN. 

TAK/NIE/NIE DOTYCZY  
 

Niespełnienie kryterium 
skutkuje odrzuceniem 

wniosku. 
 

Projekty pozakonkursowe: 
 

TAK/NIE - DO KOREKTY/NIE 
DOTYCZY 

 
Możliwość skierowania 
wniosku do poprawy lub 

uzupełnienia. 

15 

Wniosek jest rozliczany  
w oparciu o stawki 
jednostkowe/kwoty 

ryczałtowe. 

W przypadkach określonych w 
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w zakresie Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-

2020 oraz pozostałych wytycznych 
horyzontalnych lub programowych (jeśli 

dotyczy) wniosek jest rozliczany w oparciu 
o stawki jednostkowe/kwoty ryczałtowe. 

TAK/NIE/NIE DOTYCZY 
 

Niespełnienie kryterium 
skutkuje odrzuceniem 

wniosku. 
 

Projekty pozakonkursowe: 
 

TAK/NIE - DO KOREKTY/NIE 
DOTYCZY 

 
Możliwość skierowania 
wniosku do poprawy lub 

uzupełnienia. 

16 
Stawki ryczałtowe kosztów 

pośrednich. 

W ramach kryterium weryfikowana będzie 
prawidłowość rozliczania kosztów 
pośrednich zgodnie ze stawkami 

ryczałtowymi określonymi w Wytycznych w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w 

zakresie Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020. 

TAK/NIE  
 

Niespełnienie kryterium 
skutkuje odrzuceniem 

wniosku. 
 

Projekty pozakonkursowe: 
 

TAK/NIE - DO KOREKTY 
 

Możliwość skierowania 
wniosku do poprawy lub 

uzupełnienia. 
 

 
KRYTERIA MERYTORYCZNE 

Kryteria zero-jedynkowe; spełnienie poszczególnych kryteriów determinuje możliwość 
udziału w dalszej ocenie. 

 
W przypadku projektów pozakonkursowych istnieje możliwość skierowania wniosku do 

poprawy lub uzupełnienia. 
 
Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 
1 Wniosek nie posiada Na pierwszym etapie oceny TAK/NIE 
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uchybień, które nie zostały 
dostrzeżone na etapie 
weryfikacji formalnej. 

merytorycznej weryfikowane będzie czy 
wniosek spełnia wszystkie wymagania 
formalne. W sytuacji, gdy wniosek nie 
spełnia wymagań formalnych zostanie 

przekazany do ponownej oceny 
formalnej. 

 
W przypadku stwierdzenia 

uchybień niedostrzeżonych na 
etapie oceny formalnej wniosek 

zostanie przekazany do ponownej 
oceny formalnej. 

 
Projekty pozakonkursowe: 

 
TAK/NIE - DO KOREKTY 

 
Możliwość skierowania wniosku 
do poprawy lub uzupełnienia. 

 
KRYTERIA MERYTORYCZNE O CHARAKTERZE HORYZONTALNYM 

Kryteria zero-jedynkowe; spełnienie poszczególnych kryteriów (jeśli dotyczy) 
determinuje możliwość udziału w dalszej ocenie. 

 
W przypadku projektów pozakonkursowych istnieje możliwość skierowania wniosku do 

poprawy lub uzupełnienia. 
 

1 

 
Wniosek jest zgodny z 
celami szczegółowymi 

WRPO 2014+ oraz 
odpowiada na diagnozę 

zawartą w WRPO 2014+. 
 

Realizacja projektu przyczynia się w 
sposób bezpośredni do osiągnięcia 

wskaźników rezultatu i produktu 
określonych w ramach WRPO 2014+. 

TAK/NIE 
 

Niespełnienie kryterium skutkuje 
odrzuceniem wniosku. 

 
Projekty pozakonkursowe: 

 
TAK/NIE- DO KOREKTY 

 
Możliwość skierowania wniosku 
do poprawy lub uzupełnienia. 

2 

Zgodność z zapisami 
Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych WRPO 
2014+. 

W ramach kryterium weryfikowana 
będzie zgodność doboru grupy 
docelowej i typów projektów z 

wymogami określonymi dla właściwego 
Działania/ Poddziałania 

Szczegółowego Opisu Osi 
Priorytetowych WRPO 2014+. 

TAK/NIE 
 

Niespełnienie kryterium skutkuje 
odrzuceniem wniosku. 

 
Projekty pozakonkursowe: 

 
TAK/NIE - DO KOREKTY 

 
Możliwość skierowania wniosku 
do poprawy lub uzupełnienia. 

 
 

3 
Zgodność z zasadami 
dotyczącymi pomocy 

publicznej. 

W ramach kryterium będzie 
weryfikowana zgodność z warunkami 

wsparcia dotyczącymi pomocy 
publicznej lub pomocy de minimis, 
wynikającymi z aktów prawnych 

wskazanych w regulaminie konkursu, w 
tym w szczególności: 

• kwalifikowalność wnioskodawcy 
wynikająca z właściwych przepisów  
o pomocy publicznej lub pomocy de 
minimis będących podstawą prawną 

TAK/NIE/NIE DOTYCZY 
 

Niespełnienie kryterium skutkuje 
odrzuceniem wniosku. 

 
Projekty pozakonkursowe: 

 
TAK/NIE - DO KOREKTY/NIE 

DOTYCZY 
 
Możliwość skierowania wniosku 
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udzielenia wsparcia w ramach 
działania, 

• prawidłowość określenia statusu 
przedsiębiorstwa:  

a) w przypadku Wnioskodawców 
ubiegających się o pomoc publiczną 
na podstawie rozporządzenia Komisji 
(UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 
2014 r. uznającego niektóre rodzaje 

pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 

i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L z 
26.06.2014 r.) - zgodnie z 

Załącznikiem I do tego 
rozporządzenia,  

b) w przypadku Wnioskodawców 
ubiegających się o pomoc de minimis 
na podstawie rozporządzenia Komisji 
(UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 

2013 r. w sprawie stosowania art. 107 
i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej do pomocy de minimis 

(Dz. Urz. UE L 352 z 24.12 2013 r.) - 
zgodnie z art. 2 ust. 2 tego 

rozporządzenia, z uwzględnieniem 
dokumentu: Zalecenia Komisji 

2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r., 
dotyczące definicji przedsiębiorstw 
mikro, małych i średnich (Dz. Urz. L 

124 z 20.5.2003 r., str. 36), 

• czy realizacja przedsięwzięcia 
mieści się w ramach czasowych 
dopuszczalnych we właściwych 

przepisach o pomocy publicznej lub 
pomocy de minimis będących 

podstawą prawną udzielenia wsparcia 
w ramach danego działania, 

• czy wnioskowana kwota i zakres 
projektu, w tym wydatki kwalifikowalne 

są zgodne z przepisami o pomocy 
publicznej lub pomocy de minimis 

będących podstawą prawną udzielenia 
wsparcia w ramach działania. 

do poprawy lub uzupełnienia. 

4 

Zgodność projektu z zasadą 
 równości szans kobiet i 
mężczyzn w oparciu o 

standard minimum. 

W ramach kryterium wnioskodawca 
powinien wykazać spełnienie zasady 
równości szans kobiet i mężczyzn (w 

oparciu o standard minimum, 
ewentualnie zachodzi wyjątek, co do 

którego nie stosuje się standardu 
minimum), zgodnie z art. 7 

Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
 

Wniosek spełnia standard minimum 
zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
realizacji zasady równości szans i 

TAK/NIE  
 

Niespełnienie kryterium skutkuje 
odrzuceniem wniosku. 

 
Projekty pozakonkursowe: 

 
TAK/NIE - DO KOREKTY 

 
Możliwość skierowania wniosku 
do poprawy lub uzupełnienia. 
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niedyskryminacji, w tym dostępności 
dla osób z niepełnosprawnościami oraz 

zasady równości szans kobiet i 
mężczyzn w ramach funduszy unijnych 

na lata 2014-2020. 

5 

Zgodność projektu z zasadą 
równości szans i 

niedyskryminacji w tym 
dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami. 

W ramach kryterium w oparciu o treść 
wniosku weryfikowana będzie 

zgodność z zasadą równości szans i 
niedyskryminacji, w tym dostępności 
dla osób z niepełnosprawnościami. 

TAK/NIE  
 

Niespełnienie kryterium skutkuje 
odrzuceniem wniosku. 

 
Projekty pozakonkursowe: 

 
TAK/NIE - DO KOREKTY 

 
Możliwość skierowania wniosku 
do poprawy lub uzupełnienia. 

6 
Zgodność projektu  

z zasadą zrównoważonego 
rozwoju. 

W ramach kryterium wnioskodawca 
powinien wykazać pozytywny lub 

neutralny wpływ projektu na zasadę 
zrównoważonego rozwoju (w 

szczególności należy wskazać i 
uzasadnić, czy projekt będzie wymagał 

oceny oddziaływania na środowisko 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 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 2013 r. poz. 1235 ze zm.). 

TAK/NIE 
Niespełnienie kryterium skutkuje 

odrzuceniem wniosku. 
 

Projekty pozakonkursowe: 
 

TAK/NIE - DO KOREKTY 
 
Możliwość skierowania wniosku 
do poprawy lub uzupełnienia. 

7 

Koszty w ramach cross-
financingu i/lub na zakup 

środków trwałych nie 
przekraczają poziomu 

dopuszczalnego dla danego 
Działania/ Poddziałania. 

W ramach kryterium będzie 
weryfikowana zgodność budżetu 
projektu z procentowym limitem 

kosztów w ramach cross-financingu 
i/lub środków trwałych, określonym dla 

danego konkursu. 
 

Osoba oceniająca może uznać 
przedmiotowe kryterium za spełnione 

warunkowo. 

TAK/NIE/NIE DOTYCZY 
 

Niespełnienie kryterium skutkuje 
odrzuceniem wniosku. 

 
Projekty pozakonkursowe: 

 
TAK/NIE - DO KOREKTY/NIE 

DOTYCZY 
 
Możliwość skierowania wniosku 
do poprawy lub uzupełnienia. 

 
OGÓLNE KRYTERIA MERYTORYCZNE – PUNKTOWE 

 
Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 100. Spełnienie przez wniosek 

kryteriów w minimalnym zakresie oznacza uzyskanie co najmniej 70% ogólnej liczby 
punktów, a także min. 70% punktów możliwych do uzyskania w każdej z części karty 

oceny merytorycznej. 
 

W przypadku projektów pozakonkursowych istnieje możliwość skierowania wniosku do 
poprawy lub uzupełnienia.  

 
Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 
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Część I – maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 20. 

1 
 

Zasadność realizacji 
projektu. 

Uzasadnienie realizacji projektu w 
kontekście celów WRPO 2014+. 

Wnioskodawca winien wskazać na 
konkretny problem, który zostanie 
złagodzony/ rozwiązany w wyniku 

realizacji celów projektu, opierając się  
na rzetelnie przeprowadzonej analizie 
oraz diagnozie sytuacji problemowej. 

Waga punktowa: 8 (7*). 
 

*dotyczy projektów, których 
wnioskowana kwota 

dofinansowania jest równa albo 
przekracza 2 mln zł. 

 
Projekty pozakonkursowe: 

 
Możliwość skierowania wniosku 
do poprawy lub uzupełnienia. 

2 
Wskazanie celów projektu i 

adekwatność doboru 
rezultatów. 

Cele projektu odpowiadają na 
zdiagnozowane problemy i rezultaty 

odpowiadają celom założonym w 
projekcie i są adekwatne do 

zdiagnozowanych problemów. 
 
 

Waga punktowa: 6 (5*). 
 

*dotyczy projektów, których 
wnioskowana kwota 

dofinansowania jest równa albo 
przekracza 2 mln zł. 

 
Projekty pozakonkursowe: 

 
Możliwość skierowania wniosku 
do poprawy lub uzupełnienia. 

3 
Prawidłowość doboru 

wskaźników. 
 

Wskaźniki zostały prawidłowo dobrane 
oraz są adekwatne do typu 

projektu/grupy docelowej. Przewidziane 
do zrealizowania wartości wskaźników 
są możliwe do osiągnięcia w ramach 

realizowanego projektu (wartość 
wskaźników nie jest zbyt 

niska/wysoka). Wnioskodawca 
przypisał do projektu właściwe 

wskaźniki kluczowe oraz wskaźniki 
specyficzne dla WRPO 2014+. 

Wskaźniki specyficzne dla projektu 
zostały prawidłowo dobrane oraz 
zdefiniowane i są adekwatne do 

założonych celów projektu. Wskaźniki 
produktu odpowiadają wybranym 

wskaźnikom rezultatu. Należy 
zaznaczyć, iż najwyżej będą oceniane 

projekty w najwyższym stopniu 
przyczyniające się do realizacji 

wskaźników (weryfikowany będzie 
stosunek nakład-rezultat). 

 
Osoba oceniająca może uznać 

przedmiotowe kryterium za spełnione 
warunkowo. 

Waga punktowa: 6 (5*). 
 

*dotyczy projektów, których 
wnioskowana kwota 

dofinansowania jest równa albo 
przekracza 2 mln zł. 

 
Projekty pozakonkursowe: 

 
Możliwość skierowania wniosku 
do poprawy lub uzupełnienia. 

 

4 
Opis ryzyka nieosiągnięcia 

założeń projektu  
(jeśli dotyczy). 

Projektodawca zobowiązany jest do 
zidentyfikowania sytuacji, których 

wystąpienie utrudni lub uniemożliwi 
osiągniecie celów i/lub wskaźników.  

Dotyczy projektów, których 
wnioskowana kwota dofinansowania 

Waga punktowa: 0 (3*) 
 

*dotyczy projektów, których 
wnioskowana kwota 

dofinansowania jest równa albo 
przekracza 2 mln zł. 
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jest równa albo przekracza 2 mln zł.  
Projekty pozakonkursowe: 

 
Możliwość skierowania wniosku 
do poprawy lub uzupełnienia. 

Część II – maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 20. 

5 

Trafność doboru zadań  
i opis zadań w kontekście 

osiągnięcia 
celów/wskaźników projektu. 

W ramach kryterium weryfikowana 
będzie adekwatność doboru zadań  

w kontekście zdiagnozowanych 
problemów, które projekt ma rozwiązać 
albo załagodzić. Jednocześnie należy 

mieć na uwadze, aby każdy 
zaproponowany przez projektodawcę 

wskaźnik znalazł odzwierciedlenie  
w realizowanych zadaniach oraz by nie 

wykazywać zadań, które nie 
przyczyniają się do realizacji 

wskaźników. 
 

Osoba oceniająca może uznać 
przedmiotowe kryterium za spełnione 

warunkowo. 

Waga punktowa: 15. 
 

Projekty pozakonkursowe: 
 

Możliwość skierowania wniosku 
do poprawy lub uzupełnienia. 

6 Opis trwałości projektu. 

W ramach kryterium przeprowadzona 
zostanie ocena sposobu w jaki zostanie 

zachowana trwałość projektu. 
 

Osoba oceniająca może uznać 
przedmiotowe kryterium za spełnione 

warunkowo. 

Waga punktowa: 5. 
 

Projekty pozakonkursowe: 
 

Możliwość skierowania wniosku 
do poprawy lub uzupełnienia. 

Część III – maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 10. 

7 
Opis grupy docelowej 
dotyczący osób i/lub 

instytucji. 

W ramach kryterium weryfikowane 
będzie czy zaproponowana przez 

wnioskodawcę grupa docelowa została 
poprawnie scharakteryzowana  z 

punktu widzenia istotnych dla projektu 
cech (status instytucji, status osób  

na rynku pracy, wiek, wykształcenie, 
płeć, itp.). 

Równocześnie wnioskodawca będzie 
zobowiązany do zidentyfikowania i 

opisania potencjalnych barier 
uczestnictwa w projekcie, wraz z 

przedstawienia działań mającym im 
przeciwdziałać. 

 
Osoba oceniająca może uznać 

przedmiotowe kryterium za spełnione 
warunkowo. 

Waga punktowa: 5. 
 

Projekty pozakonkursowe: 
 

Możliwość skierowania wniosku 
do poprawy lub uzupełnienia. 

8 
Uzasadnienie doboru grupy 
docelowej projektu oraz opis 

rekrutacji uczestników. 

W ramach kryterium wnioskodawca 
zobowiązany będzie do przedstawienia 

rzetelnych danych, uzasadniających 
wybór określonej grupy docelowej oraz 
jej ilościowego doboru. Równocześnie 

Waga punktowa: 5. 
 

Projekty pozakonkursowe: 
 

Możliwość skierowania wniosku 
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weryfikowany będzie sposób rekrutacji, 
w tym: 

- plan i harmonogram jej 
przeprowadzenia; 

- katalog niedyskryminacyjnych 
kryteriów wyboru; 

- zapobieganie ewentualnym 
problemom związanym z rekrutacją 

grupy docelowej. 
 

Osoba oceniająca może uznać 
przedmiotowe kryterium za spełnione 

warunkowo. 

do poprawy lub uzupełnienia. 

Część IV – maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 30. 

9 

Opis potencjału 
projektodawcy i partnerów 

(jeśli projekt jest realizowany 
w partnerstwie).  

W ramach kryterium przeprowadzona 
zostanie ocena potencjału 
finansowego, kadrowego/ 

merytorycznego oraz technicznego 
projektodawcy/ partnera. 

Waga punktowa: 15, w tym: 
 

• potencjał finansowy - 8 

punktów; 

• potencjał kadrowy/ 

merytoryczny 5 - 

punktów; 

• potencjał techniczny - 2 

punkty. 

Projekty pozakonkursowe: 
 

Możliwość skierowania wniosku 
do poprawy lub uzupełnienia. 

10 

 
 

Doświadczenie 
projektodawcy i partnerów 

(jeśli projekt jest realizowany 
w partnerstwie). 

 

Doświadczenie projektodawcy/ 
partnerów oceniane będzie w 
szczególności w kontekście 

dotychczasowej jego działalności i 
możliwości weryfikacji jej rezultatów: 
a) w obszarze, w którym udzielane 
będzie wsparcie przewidziane w 

ramach projektu; 
b) na rzecz grupy docelowej, do której 

kierowane będzie wsparcie 
przewidziane w ramach projektu; 

c) na określonym terytorium, którego 
dotyczyć będzie realizacja projektu. 

Waga punktowa: 15, w tym: 
 

• doświadczenie w 

obszarze, w którym 

udzielane będzie 

wsparcie przewidziane w 

ramach projektu - 6 

punktów; 

• doświadczenie na rzecz 

grupy docelowej, do 

której kierowane będzie 

wsparcie przewidziane w 

ramach projektu - 6 

punktów; 

• doświadczenie na 

określonym terytorium, 

którego dotyczyć będzie 

realizacja projektu - 3 

punkty; 
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Projekty pozakonkursowe: 
 

Możliwość skierowania wniosku 
do poprawy lub uzupełnienia. 

Część V – maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 20. 

11 
Prawidłowość sporządzenia 

budżetu projektu. 

W ramach kryterium weryfikowana 
będzie: 

• kwalifikowalność oraz zasadność 
zaplanowanych wydatków w 

kontekście realizowanych zadań, 
celów oraz wskaźników projektu, 

• racjonalność i efektywność kosztowa 
wydatków, w tym zgodność  

ze stawkami rynkowymi, 

• prawidłowość wypełnienia budżetu 
projektu, zgodnie z instrukcją 

wypełniania wniosku o 
dofinansowanie. 

 
Budżet projektu powinien zostać 
sporządzony w oparciu o zapisy 

zawarte w Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków  

w zakresie Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020 oraz 
Wytycznymi IZ WRPO. 

 
Osoba oceniająca może uznać 

przedmiotowe kryterium za spełnione 
warunkowo. 

 
Waga punktowa: 20 w tym: 

 

• kwalifikowalność oraz 
zasadność 
zaplanowanych 
wydatków w kontekście 
realizowanych zadań, 
celów oraz wskaźników 
projektu - 8 punktów; 

• racjonalność i 
efektywność kosztowa 
wydatków, w tym 
zgodność ze stawkami 
rynkowymi - 8 punktów; 

• prawidłowość 
wypełnienia budżetu 
projektu, zgodnie z 
instrukcją wypełniania 
wniosku o 
dofinansowanie - 4 
punktów. 

 
Projekty pozakonkursowe: 

 
Możliwość skierowania wniosku 
do poprawy lub uzupełnienia. 

 
  


