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Ogólne kryteria merytoryczne wyboru projektów do których zostały 

zgłoszone uwagi

Uwagi MR:
Kryteria te są analogiczne jak w przypadku kryteriów ogólnych merytorycznych
punktowych dla projektów konkursowych w zakresie EFS (osie VII, VIII i IX).
W przypadku ww. kryteriów IZ zaproponowała podział punktacji i wyznaczenie
maksymalnej wartości punktów dla poszczególnych weryfikowanych
elementów.
Zasadne wydaje się, aby taki sam podział punktacji w ramach poszczególnych
kryteriów wprowadzono w przypadku kryteriów ogólnych merytorycznych
punktowych dla projektów ZIT ROF.

Status uwagi

Wyjaśnienie:
Punktacja szczegółowa została wprowadzona dla
kryteriów ogólnych merytorycznych punktowych dla
projektów ZIT.



Ogólne kryteria merytoryczne wyboru projektów do których zostały 

zgłoszone uwagi

Uwagi KE:

„kryterium merytoryczne 3 dla projektow konkursowych - skala punktacji 
powinna zostac ustalona tak jak dla innych kryteriów”



Status uwagi

Wyjaśnienie IP WUP:

Brzmienie kryterium Trafność doboru instrumentów

realizacji projektu w kontekście wskazanych problemów

grupy docelowej oraz zaplanowanych do osiągnięcia

rezultatów projektu jest analogiczne jak w przypadku

kryterium przyjętym w "standardowych" konkursach

w ramach EFS.

Ponadto w wyjaśnieniu/definicji tego kryterium wskazano

dwa elementy będące przedmiotem oceny tj. trafność

doboru instrumentów i planowanych zadań do

zidentyfikowanych problemów (w kontekście grupy

docelowej, obszaru oraz innych warunków i ograniczeń)

i adekwatność projektu do problemów, które ma

rozwiązać albo złagodzić jego realizacja – oba te elementy

łączą w sobie dwa aspekty tej samej kwestii stąd brak jest

podstaw do podziału punktów w ramach tego kryterium.



Ogólne kryteria merytoryczne wyboru projektów do których zostały 

zgłoszone uwagi

Uwagi KE:

„prosimy o wyjasnienie dlaczego ocena wymogow formalnych jest 
oddzielona od oceny formalno-merytorycznej w zakresie 
kryteriow zero/jedynkowych (ETAP II). Rozumiemy ze jezeli
weryfikacja wymogow formalnych nie jest pozytywna, projekt nie 
przechodzi do dalszej oceny”



Status uwagi

Wyjaśnienie IP WUP:

Zgodnie z Wytycznymi trybu wyboru projektów etap 

weryfikacji wymogów formalnych został 

wyodrębniony od faktycznej oceny formalno-

merytorycznej (dokonywanej w oparciu o 

zatwierdzone przez KM RPO kryteria).

Zgodnie z art. 43 Ustawy wdrożeniowej 

wnioskodawca jest wzywany do uzupełnienia 

braków formalnych lub oczywistych omyłek. Gdy 

poprawa lub uzupełnienie wniosku nie zostanie 

dokonana w terminie 7 dniowym projekt nie 

przechodzi do etapu oceny formalno-

merytorycznej.

Analogiczne rozwiązanie przyjęto dla projektów 

ocenionych w "standardowych" konkursach.



Ogólne kryteria merytoryczne wyboru projektów do których zostały 

zgłoszone uwagi

Uwagi KE:

„prosimy o ponowne przeanalizowanie zasadnosci stosowanie kryterium 
warunkowego dla ogromnej wiekszosci kryteriow merytorycznych 
horyzontalnych. Zwracamy uwagę na ryzyko i konieczność podjęcia działań 
zaradczych dotyczącego możliwego nierównego traktowania wnioskodawców i 
możliwą arbitralność dopuszczalności do przedstawienia wyjaśnień w ramach 
warunkowej oceny kryteriow i kierowania projektu do negocjacji. Zachęcamy 
instytucję zarządzającą do rozważenia konsekwencji audytowych
zaproponowanej formuły i podjęcie działań zaradczych minimalizujących takie 
ryzyko, w ramach obowiązującego prawa. W szczegolnosci zachecamy do 
maksymalnego ograniczenia uzycia warunkowej akceptacji kryteriow bez 
wyrazniego uzasadnienia”



Status uwagi

Wyjaśnienie IP WUP:

Liczba kryteriów horyzontalnych z możliwością ich warunkowej

oceny jest analogiczna do liczby kryteriów horyzontalnych dla

projektów konkursowych, które zostały przyjęte przez KM RPO WP

2014-2020 na posiedzeniu w dniu 25 maja br. Zakres warunkowej

oceny został ściśle określony w definicji/ wyjaśnieniu danego

kryterium. Ma to na celu uniknięcie dowolności warunkowej oceny

przez osoby weryfikujące projekt. W przypadku kryteriów

merytorycznych punktowych warunkowo oceniane jest tylko

kryterium dotyczące budżetu w brzmieniu: Efektywność kosztowa

projektu w kontekście zasadności zaplanowanych w projekcie

zadań i niezbędności planowanych wydatków oraz ich

kwalifikowalności, za które można uzyskać max 20 pkt. na 100

możliwych. Ponadto aby wniosek mógł być skierowany do

negocjacji (które powiązane są z warunkową oceną) musi uzyskać

min. 60% ogólnej liczby punktów za spełnienie poszczególnych

kryteriów merytorycznych punktowych. Należy również podkreślić,

że możliwość uznania kryterium horyzontalnego za spełnione

warunkowo zostało szczegółowo opisane w Regulaminach

poszczególnych konkursów, zgodnie z deklaracją WUP z KM RPO

na posiedzeniu w dniu 28.08.2015 r.



Status uwagi

Wyjaśnienie IP WUP:

Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie trybu wyboru

projektów (Podrozdział 10.4 - Negocjacje w ramach konkursowego

trybu wyboru projektów w ramach EFS) przyjęcie warunkowej

oceny wybranych kryteriów horyzontalnych umożliwia

wnioskodawcom poprawianie i uzupełnienie wniosków

o dofinansowanie w ramach negocjacji prowadzonych z Instytucją

Organizującą Konkurs, w zakresie kryteriów podlegających ocenie

warunkowej.

Zdaniem IP WUP, w przypadku zagadnień o wysokim stopniu

skomplikowania, a jednocześnie będących w pewnym stopniu

nowością - a za takie uznajemy kwestie powiązane m.in. z zasadą

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami - możliwość

oceny warunkowej jest najlepszym rozwiązaniem. Do czasu

wypracowania "standardu minimum" dla tego obszaru, przy

ocenie 0/1 ( spełnia / nie spełnia) i braku możliwości oceny

warunkowej, istnieje bardzo duże ryzyko, że spora część

wniosków o dofinansowanie otrzyma ocenę negatywną w tym

również wnioski bardzo dobre, w których oceniający znaleźli

jednak pewne uchybienia (a nie mogą ocenić że projekt "prawie

spełnia").



Status uwagi

Wyjaśnienie IP WUP:

Stosowanie ogólnych zasad oceny (wynikających

z Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata

2014-2020 i uwzględnionych w regulaminach konkursów),

zgodnie z którymi do negocjacji kierowane są te projekty,

które zostały ocenione warunkowo, ale jednocześnie

uzyskały minimum 60% punktów we wszystkich

pozostałych kryteriach oceny, zapewnia zarówno

przejrzystość zasad oceny, jak i równe traktowanie

wnioskodawców.

Ponadto w opinii MR (stanowisko wyrażone w trakcie VI

posiedzenia KM RPO przez Pana P. Hermana) w celu

przyspieszenia procesu wydatkowania środków,

w kontekście ogromnego popytu na środki unijne, należy

ograniczyć odrzucanie wniosków z powodu sztywnych

zapisów kryteriów wyboru projektów. Ocena warunkowa

daje elastyczność i pozwala nauczyć Beneficjenta nowych

zachowań np. w zakresie dostępności dla osób

z niepełnosprawnościami.
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