
Rzeszów,  26 czerwca 2015 r.

Kryteria wyboru projektów 
dla osi X Pomoc techniczna

w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014-2020



Cele szczegółowe X osi priorytetowej – Pomoc techniczna

Projekty finansowane ze środków PT służą osiągnięciu celów szczegółowych
X osi priorytetowej PT, określonych w RPO WP.

Cele szczegółowe X osi priorytetowej PT:
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• Osiągnięcie i utrzymanie odpowiedniego stanu zatrudnienia,
podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników oraz zorganizowanie
niezbędnych warunków pracy

Cel szczegółowy 
1.

• Zapewnienie sprawnej realizacji procesów wdrażania RPO WP
Cel szczegółowy 

2.

• Realizacja adekwatnych i komplementarnych działań komunikacyjnych
oraz wzmocnienie kompetencji beneficjentów (w tym potencjalnych
beneficjentów) poprzez działania szkoleniowe i wsparcie przygotowania
projektów

Cel szczegółowy 
3.



Kryteria formalne i merytoryczne

Kryteria formalne i merytoryczne są wspólne dla wszystkich typów

projektów składanych w ramach osi priorytetowej X Pomoc techniczna

RPO WP 2014-2020;

Wszystkie kryteria są obligatoryjne;

Każdy wniosek o dofinansowanie zostaje poddany ocenie formalnej

i merytorycznej przeprowadzanej łącznie.
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Kryteria formalne
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L.p. Nazwa kryterium Opis/definicja

1.
Terminowość 
złożenia wniosku 

Kryterium ma na celu weryfikację, czy wniosek
o dofinansowanie został złożony w terminie wyznaczonym
przez IZ RPO WP.

2.
Kwalifikowalność 
wnioskodawcy

Kryterium na celu weryfikację czy wnioskodawca jest
podmiotem kwalifikującym się do wsparcia
w ramach osi priorytetowej/działania, zgodnie
z dokumentami programowymi (RPO WP, SZOOP).

3.

Kompletność 
dokumentacji 
wymaganej na 
etapie aplikowania
i poprawność 
wypełnienia wniosku

Kryterium na celu weryfikację, czy wnioskodawca złożył
kompletny wniosek o dofinasowanie wraz
z wymaganymi załącznikami, poprawnie wypełniony,
w formie określonej w wezwaniu do złożenia wniosków
o dofinansowanie.



Kryteria formalne
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L.p. Nazwa kryterium Opis/definicja

4.
Zgodność projektu 
z dokumentami 
programowymi

Kryterium na celu weryfikację, czy projekt wpisuje się
w zakres dokumentów programowych (RPO WP, SZOOP) tj.:

- Czy projekt wpisuje się we wskazane typy projektów,

- Czy wydatki projektu mieszczą się w ramach kategorii
interwencji 121,122,123,

- Czy zachowany został pułap maksymalnego poziomu
dofinansowania.



Kryteria merytoryczne

6

L.p. Nazwa kryterium Opis/definicja

1.
Zasadność 
realizacji projektu

Kryterium służy zweryfikowaniu, czy projekt realizuje cele
szczegółowe osi priorytetowej, zaś wybrane wskaźniki
są adekwatne do zadań planowanych do realizacji i mają
przypisane adekwatne wartości.



Kryteria merytoryczne
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L.p. Nazwa kryterium Opis/definicja

2.

Zgodność wniosku 
z prawem 
wspólnotowym 
i krajowym

Kryterium na celu weryfikację, czy projekt jest zgodny
z prawem krajowym i wspólnotowym, w tym:

Ocenie podlega zgodność projektu z prawem krajowym
i właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi:

- Czy wpływ projektu jest co najmniej neutralny lub pozytywny na:
• zasadą równości szans kobiet i mężczyzn,
• zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób

z niepełnosprawnościami,
• zasadą zrównoważonego rozwoju,
• ustawą Prawo zamówień publicznych.

Weryfikacja kryterium ma również na celu potwierdzenie czy
wnioskodawca nie rozpoczął realizacji projektu przed dniem złożenia
wniosku o dofinansowanie albo że realizując projekt przed dniem
złożenia wniosku przestrzegał obowiązujących przepisów prawa
dotyczących danej operacji, zaś projekt nie jest projektem
zakończonym.



Kryteria merytoryczne
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L.p. Nazwa kryterium Opis/definicja

3.
Wykonalność 
projektu

Kryterium dotyczy weryfikacji, czy zadanie wymienione we
wniosku o dofinansowanie mają szansę realizacji w okresie
objętym wnioskiem, zaś wnioskodawca posiada zdolność
administracyjną, finansową i operacyjną do podołania
warunkom wsparcia projektu (tzn. posiadaniem zaplecza
technicznego i kadry gwarantującej wykonalność projektu).

4.
Kwalifikowalność 
wydatków 

Kryterium ma na celu weryfikację, czy planowane wydatki spełniają
zasady kwalifikowalności określone w obowiązujących wytycznych tj.
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie EFRR,
EFS oraz FS na lata 2014-2020 i Wytycznych w zakresie wykorzystania
środków pomocy technicznej na lata 2014-2020. Kryterium obejmuje
również ocenę efektywności kosztowej projektu, w tym ocenę
wysokości środków przewidzianych na poszczególne zadania ujęte we
wniosku o dofinansowanie oraz ocenę proporcjonalności przyjętej
relacji „nakład-rezultat".



Dziękuję Państwu za uwagę
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