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1. Kryteria wyboru projektów konkursowych dla wszystkich działań i poddziałań współfinansowanych  
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP 2014-2020. 

 

 

1.1 Formalne oraz merytoryczne kryteria wyboru projektów dla projektów konkursowych w ramach 
wszystkich działań i poddziałań współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 
lata 2014-2020. 

 

Kryteria formalne 

PROJEKTY KONKURSOWE 

KRYTERIA OGÓLNE FORMALNE 

Dla Osi: VII, VIII, IX  

(jednakowe dla wszystkich działań/ poddziałań) 

Lp. Nazwa kryterium Definicja / wyjaśnienie 
Opis znaczenia 

kryterium 

1. Kwalifikowalność wnioskodawcy.  

Przez to kryterium należy rozumieć, iż: 

1. wnioskodawca wpisuje się w katalog beneficjentów danego 
działania/poddziałania określonych w RPO WP 2014-2020  
i  SZOOP RPO WP 2014-2020 obowiązującym na dzień 
ogłoszenia naboru wniosków oraz regulaminie konkursu, 

2. wnioskodawca nie podlega wykluczeniu związanemu z 
zakazem udzielania dofinansowania podmiotom 
wykluczonym lub nie orzeczono wobec niego zakazu 
dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie: 

a) Art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

TAK/NIE 

Dopuszczalne jest 
wezwanie 

Wnioskodawcy do 
przedstawienia 

wyjaśnień w celu 
potwierdzenia 

spełnienia kryterium 

Niespełnienie 
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o finansach publicznych, 

b) Art. 12 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywających wbrew przepisom na terytorium RP, 

c) Art. 9 ustawy z dnia 28 października 2002 r. 
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary. 

(Weryfikacja w szczególności w oparciu o część II wniosku o 
dofinansowanie „Wnioskodawca (Beneficjent)” oraz część VIII 
wniosku o dofinansowanie „Oświadczenia” (pkt. 4)). 

kryterium skutkuje 
odrzuceniem wniosku 

2. 

Kwalifikowalność partnera/partnerów*. 

 

 

 

*Dotyczy projektów realizowanych 
w partnerstwie. 

Przez to kryterium należy rozumieć, iż: 

1. partner/partnerzy spełniają warunki określone w regulaminie 
konkursu, 

2. partner/partnerzy nie podlegają wykluczeniu związanemu 
z zakazem udzielania dofinansowania podmiotom 
wykluczonym lub nie orzeczono wobec niego zakazu 
dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie:  

a) Art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych, 

b) Art. 12 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywających wbrew przepisom na terytorium RP, 

c) Art. 9 ustawy z dnia 28 października 2002 r. 
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary. 

(Weryfikacja w szczególności w oparciu o część II wniosku o 
dofinansowanie „Wnioskodawca (Beneficjent)” oraz  część VIII 
wniosku o dofinansowanie „Oświadczenia” (pkt. 4)). 

TAK/NIE/NIE DOTYCZY 

Dopuszczalne jest 
wezwanie 

Wnioskodawcy do 
przedstawienia 

wyjaśnień w celu 
potwierdzenia 

spełnienia kryterium 

Niespełnienie 
kryterium skutkuje 

odrzuceniem wniosku 

3. 
Projektodawca w okresie realizacji 
projektu prowadzi biuro projektu na 
terenie województwa podkarpackiego. 

Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro 
projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę czy inną 
prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) 
na terenie województwa podkarpackiego z możliwością 

TAK/NIE 

Dopuszczalne jest 
wezwanie 

Wnioskodawcy do 
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udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz 
zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego 
kontaktu z kadrą projektu.  

(Weryfikacja w szczególności w oparciu o część VIII wniosku 
o dofinansowanie „Oświadczenia”). 

przedstawienia 
wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 
spełnienia kryterium 

Niespełnienie 
kryterium skutkuje 

odrzuceniem wniosku 

4. 
Projekt nie został fizycznie zakończony 
lub w pełni zrealizowany. 

Weryfikacja na podstawie oświadczenia, że: 

1. zgodnie z art. 65 ust. 6 rozporządzenia ogólnego projekt nie 
został fizycznie zakończony lub w pełni zrealizowany przed 
złożeniem wniosku o dofinansowanie, 

2. wnioskodawca realizując projekt przed dniem złożenia 
wniosku przestrzegał obowiązujących przepisów prawa 
dotyczących danej operacji (art. 125 ust. 3, lit. E), 

3. projekt nie obejmuje przedsięwzięć będących częścią 
operacji, które zostały objęte lub powinny zostać objęte 
procedurą odzyskiwania kwot zgodnie z art. 71 (trwałość 
operacji) w następstwie przeniesienia działalności 
produkcyjnej poza obszar objęty programem.  
(Weryfikacja w szczególności w oparciu o część VIII 
wniosku o dofinansowanie „Oświadczenia”). 

TAK/NIE 

Dopuszczalne jest 
wezwanie 

Wnioskodawcy do 
przedstawienia 

wyjaśnień w celu 
potwierdzenia 

spełnienia kryterium 

Niespełnienie 
kryterium skutkuje 

odrzuceniem wniosku 

5. 
Okres realizacji projektu jest zgodny 
z regulaminem konkursu. 

Okres realizacji projektu, rozumiany jako okres pomiędzy datą 
rozpoczęcia projektu, a datą jego zakończenia jest zgodny 
z informacją wskazaną w regulaminie konkursu. 

(Weryfikacja w szczególności w oparciu o informacje wskazane 
w pkt 1.7 wniosku o dofinansowanie). 

TAK/NIE 

Dopuszczalne jest 
wezwanie 

Wnioskodawcy do 
przedstawienia 

wyjaśnień w celu 
potwierdzenia 

spełnienia kryterium 

Niespełnienie 
kryterium skutkuje 
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odrzuceniem wniosku 

6. Zakaz podwójnego finansowania. 

Kryterium weryfikuje czy pozycje wydatków ujęte we wniosku 
o dofinansowanie nie są objęte ani wsparciem z innego 
unijnego funduszu lub instrumentu unijnego, ani wsparciem z 
EFS w ramach innego programu (zgodnie z art. 65 pkt. 11 
rozporządzenia ogólnego), jak również wsparciem 
z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI).  

(Weryfikacja w szczególności na podstawie części VIII wniosku 
o dofinansowanie „Oświadczenia”). 

TAK/NIE 

Dopuszczalne jest 
wezwanie 

Wnioskodawcy do 
przedstawienia 

wyjaśnień w celu 
potwierdzenia 

spełnienia kryterium 

Niespełnienie 
kryterium skutkuje 

odrzuceniem wniosku 
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Kryteria merytoryczne 
 

KRYTERIA OGÓLNE MERYTORYCZNE  
Jednakowe dla wszystkich działań/ poddziałań w zakresie EFS 

 

 
KRYTERIA OGÓLNE MERYTORYCZNE HORYZONTALNE 

 

Lp. Nazwa kryterium Definicja / wyjaśnienie TAK/NIE 

1. 

Projekt jest zgodny z właściwymi 
politykami i zasadami unijnymi (w tym: 
polityką równości szans kobiet 
i mężczyzn, polityką równości szans 
i niedyskryminacji i koncepcją 
zrównoważonego rozwoju) oraz 
prawodawstwem unijnym. 

Ocenie podlega zgodność projektu z właściwymi politykami 
i zasadami unijnymi, w tym w szczególności z: 

 Zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, 

 Zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami,  

 Zasadą zrównoważonego rozwoju.  

Kryterium ma na celu zapewnienie, że realizowany projekt 
będzie zgodny z prawodawstwem unijnym, będzie zakładał 
równą dostępność wsparcia (w szczególności do informacji 
i rekrutacji, produktów, towarów, usług, infrastruktury) dla 
wszystkich osób bez względu na płeć, rasę lub pochodzenie 
etniczne, wiek, niepełnosprawność, religię lub światopogląd, 
orientację seksualną. 

Ocena spełnienia zasady równości szans kobiet i mężczyzn 
odbywać się będzie w oparciu o standard minimum. 

Weryfikacja zasady dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami polegać będzie na weryfikacji czy 

TAK/NIE 

Dopuszczalne jest 
wezwanie 

Wnioskodawcy do 
przedstawienia 

wyjaśnień w celu 
potwierdzenia spełnienia 

kryterium 

Niespełnienie kryterium 
skutkuje odrzuceniem 

wniosku 
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zapewniono wszystkim uczestnikom, łącznie z osobami 
z niepełnosprawnościami, równy dostęp w projekcie do 
środowiska fizycznego, transportu, technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych oraz czy projekt będzie mieć pozytywny 
wpływ na realizację zasady dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami. 

Sprawdzenie zasady zrównoważonego rozwoju polegać 
będzie na weryfikacji czy w projekcie założono realizację 
działań ukierunkowanych m.in. na racjonalne gospodarowanie 
zasobami, ograniczenie presji na środowisko naturalne, 
uwzględnienie efektów środowiskowych w zarządzaniu, 
podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa. 

 

W sytuacji braku we wniosku o dofinansowanie  jakichkolwiek 
zapisów, świadczących o przynajmniej częściowej zgodności 
projektu ze wszystkimi wyżej wymienionymi politykami 
i zasadami unijnymi, wniosek zostaje odrzucony – bez 
możliwości wyjaśnień w celu potwierdzenia spełnienia 
kryterium. 

2. 
Projekt jest zgodny z prawodawstwem 
krajowym, w tym przepisami dotyczącymi 
pomocy publicznej. 

Ocenie podlega zgodność z prawodawstwem krajowym, 
w tym z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej. 

 

TAK/NIE 

Dopuszczalne jest 
wezwanie 

Wnioskodawcy do 
przedstawienia 

wyjaśnień w celu 
potwierdzenia spełnienia 

kryterium 

Niespełnienie kryterium 
skutkuje odrzuceniem 
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wniosku 

3. 

Projekt jest zgodny z RPO WP 2014-2020, 
SZOOP RPO WP 2014-2020 i wytycznymi 
ministra właściwego ds. rozwoju 
regionalnego. 

Ocenie podlega zgodność projektu z Regionalnym 
Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na 
lata 2014-2020, Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych 
RPO WP 2014-2020 (SZOOP RPO WP 2014-2020) 
obowiązującym na dzień ogłoszenia naboru wniosków oraz 
wytycznymi ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego 
w zakresie wskazanej w regulaminie konkursu grupy 
docelowej oraz czy projekt jest zgodny z RPO WP 2014-2020, 
SZOOP RPO WP 2014-2020 obowiązującym na dzień 
ogłoszenia naboru wniosków oraz wytycznymi ministra 
właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie wskazanej 
w regulaminie konkursu formy wsparcia. 

W sytuacji niezgodności z wyżej wymienionymi dokumentami 
wszystkich grup docelowych i wszystkich form wsparcia 
ujętych w projekcie, wniosek zostaje odrzucony - bez 
możliwości wyjaśnień w celu potwierdzenia spełnienia 
kryterium. 

TAK/NIE 

Dopuszczalne jest 
wezwanie 

Wnioskodawcy do 
przedstawienia 

wyjaśnień w celu 
potwierdzenia spełnienia 

kryterium 

Niespełnienie kryterium 
skutkuje odrzuceniem 

wniosku 

4. 
Projekt skierowany jest do grup 
docelowych pochodzących z obszaru 
województwa podkarpackiego. 

W ramach kryterium weryfikowane jest czy wsparcie zostanie 
skierowane do grup docelowych z obszaru województwa 
podkarpackiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, 
pracują lub zamieszkują one na obszarze woj. 
podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, 
w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę 
organizacyjną na obszarze woj. podkarpackiego). 

 

TAK/NIE 

Dopuszczalne jest 
wezwanie 

Wnioskodawcy do 
przedstawienia 

wyjaśnień w celu 
potwierdzenia spełnienia 

kryterium 

Niespełnienie kryterium 
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skutkuje odrzuceniem 
wniosku 

 
 

KRYTERIA MERYTORYCZNE DLA PROJEKTÓW KONKURSOWYCH  

Kryteria ogólne merytoryczne dla projektów konkursowych 

Dla Osi: VII, VIII, IX  

Lp. Nazwa kryterium Definicja/wyjaśnienie 

Minimalna/ 
Maksymalna liczba 

punktów  
(0-40 pkt.) 

1. 

Zgodność projektu z właściwym celem 
szczegółowym/celami szczegółowymi 
RPO WP 2014-2020, w tym planowane do 
osiągnięcia rezultaty (adekwatność 
doboru, założona wartość docelowa oraz 
rzetelność sposobu pomiaru). 

 

Wskazanie zgodności projektu z właściwym celem 
szczegółowym/celami szczegółowymi RPO WP 2014-2020 oraz 
adekwatność doboru, wskazanej wartości docelowej oraz 
rzetelności sposobu pomiaru rezultatów. 

W ramach kryterium weryfikowana będzie: 
a) Trafność doboru celu głównego projektu i ocena jego 

wpływu na osiągnięcie celu szczegółowego RPO WP 2014-
2020.  

b) Adekwatność doboru wskaźników realizacji właściwego 
celu szczegółowego RPO WP 2014-2020, założona wartość 
docelowa wskaźników oraz rzetelność sposobu ich 
pomiaru, 

c) Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu (punkt oceniany 
w przypadku projektów, których wartość jest większa lub 
równa 2 mln PLN). 

 
Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu 

Liczba punktów 
możliwych do 

uzyskania: 0-10,  

 
 
 
 

w przypadku 
projektów 

o wartości do 2 
mln PLN, 

a) 0-3 
b) 0-7 

c ) nie dotyczy 
 

 
w przypadku 
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określonej liczby punktów w ramach dopuszczalnych limitów 
wyznaczonych maksymalną i minimalną liczbą punktów, które 
można uzyskać za dane kryterium.  
W celu spełnienia kryterium wymagane jest uzyskanie minimum  
6 pkt. Nieuzyskanie ww. minimalnej liczby punktów oznacza 
niespełnienie kryterium  i odrzucenie wniosku.  
W przypadku, gdy kwota przeznaczona na dofinansowanie 
projektów w konkursie przewyższa wartość wnioskowanego 
dofinansowania we wszystkich złożonych wnioskach, możliwe jest 
odstąpienia od oceny punktowej na rzecz oceny 0-1 (w takiej 
sytuacji otrzymanie 0 pkt. oznacza niespełnienie kryterium 
i odrzucenie wniosku).  
Niezwłocznie po podjęciu przez Instytucję Organizującą Konkurs 
decyzji w tym zakresie, wnioskodawcy zostaną poinformowani o 
ostatecznym sposobie oceny kryterium – poprzez publikację na  
stronie internetowej zawierającej dokumentacje konkursową. 

projektów 
o wartości powyżej 

2 mln PLN, 
a) 0-2 
b) 0-6 
c) 0-2 

 
 

2. 

Zasadność realizacji projektu 
w kontekście problemów grupy 
docelowej, które ma rozwiązać lub 
złagodzić jego realizacja. 

Wskazanie zasadności realizacji projektu, w kontekście 
problemów grupy docelowej, które ma rozwiązać lub złagodzić 
realizacja projektu, w tym: 

a) Zasadność obejmowania grupy docelowej wsparciem,  
ocena faktycznych problemów i barier, na które 
napotyka grupa docelowa projektu. 

b) Adekwatność zaplanowanej akcji rekrutacyjnej do 
problemów grupy docelowej i celu projektu, 

c) Trwałość i wpływ rezultatów projektu. 
 
Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu 
określonej liczby punktów w ramach dopuszczalnych limitów 
wyznaczonych maksymalną i minimalną liczbą punktów, które 
można uzyskać za dane kryterium.  
W celu spełnienia kryterium wymagane jest uzyskanie minimum  
6 pkt.  
Nieuzyskanie ww. minimalnej liczby punktów oznacza niespełnienie 

Liczba punktów 
możliwych do 

uzyskania: 0-10,  

w tym: 

a) 0-5 

b) 0-3 

c) 0-2 
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kryterium i odrzucenie wniosku. 
W przypadku, gdy kwota przeznaczona na dofinansowanie 
projektów w konkursie przewyższa wartość wnioskowanego 
dofinansowania we wszystkich złożonych wnioskach, możliwe jest 
odstąpienia od oceny punktowej na rzecz oceny 0-1 (w takiej 
sytuacji otrzymanie 0 pkt. oznacza niespełnienie kryterium 
i odrzucenie wniosku). 
Niezwłocznie po podjęciu przez Instytucję Organizującą Konkurs 
decyzji w tym zakresie, wnioskodawcy zostaną poinformowani o 
ostatecznym sposobie oceny kryterium – poprzez publikację na  
stronie internetowej zawierającej dokumentacje konkursową. 

3. 

Trafność doboru instrumentów realizacji 
projektu w kontekście wskazanych 
problemów grupy docelowej oraz 
zaplanowanych do osiągnięcia 
rezultatów projektu. 

Trafność doboru instrumentów realizacji projektu                              
w kontekście wskazanych przez wnioskodawcę problemów 
grupy docelowej oraz zaplanowanych do osiągnięcia 
rezultatów projektu, w tym w szczególności:  

 trafność doboru instrumentów i planowanych zadań do 
zidentyfikowanych problemów (w kontekście grupy 
docelowej, obszaru oraz innych warunków 
i ograniczeń), 

 adekwatność projektu do problemów, które ma 
rozwiązać albo złagodzić jego realizacja. 
 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu 
określonej liczby punktów w ramach dopuszczalnych limitów 
wyznaczonych maksymalną i minimalną liczbą punktów, które 
można uzyskać za dane kryterium.  
W celu spełnienia kryterium wymagane jest uzyskanie minimum  
6 pkt.  
Nieuzyskanie ww. minimalnej liczby punktów oznacza niespełnienie 
kryterium i odrzucenie wniosku. 
W przypadku, gdy kwota przeznaczona na dofinansowanie 
projektów w konkursie przewyższa wartość wnioskowanego 
dofinansowania we wszystkich złożonych wnioskach, możliwe jest 

Liczba punktów 
możliwych do 

uzyskania: 0-10 
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odstąpienia od oceny punktowej na rzecz oceny 0-1 (w takiej 
sytuacji otrzymanie 0 pkt. oznacza niespełnienie kryterium 
i odrzucenie wniosku). 
Niezwłocznie po podjęciu przez Instytucję Organizującą Konkurs 
decyzji w tym zakresie, wnioskodawcy zostaną poinformowani o 
ostatecznym sposobie oceny kryterium – poprzez publikację na 
stronie internetowej zawierającej dokumentacje konkursową. 

4. 

Adekwatność potencjału i doświadczenia 
wnioskodawcy i ew. partnerów  do skali 
i zakresu zaplanowanych w projekcie 
działań w tym również potencjału do 
zarządzania projektem oraz 
doświadczenia wnioskodawcy i ew. 
partnerów w realizacji przedsięwzięć:  

1. w obszarze, wsparcia projektu, 

2. na rzecz grupy docelowej, do 
której skierowany będzie projekt 
oraz  

3. na określonym terytorium, 
którego będzie dotyczyć 
realizacja projektu. 

Oceniana będzie adekwatność potencjału i doświadczenia 
wnioskodawcy i partnerów (jeśli dotyczy) do skali i zakresu 
zaplanowanych w projekcie działań, w tym: 
a) Adekwatność potencjału wnioskodawcy i partnerów do 

skali i zakresu planowanych w projekcie działań oraz 
adekwatność zaplanowanego systemu zarządzania do 
założeń projektu, 

b) Doświadczenie wnioskodawcy i ew. partnerów w realizacji 
przedsięwzięć: 
1) w obszarze wsparcia projektu,  
2) na rzecz grupy docelowej, do której skierowany będzie 

projekt oraz  
3) na określonym terytorium, którego będzie dotyczyć 

realizacja projektu. 
 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu 
określonej liczby punktów w ramach dopuszczalnych limitów 
wyznaczonych maksymalną i minimalną liczbą punktów, które 
można uzyskać za dane kryterium.  
W celu spełnienia kryterium wymagane jest uzyskanie minimum 6 
pkt.  
Nieuzyskanie ww. minimalnej liczby punktów oznacza niespełnienie 
kryterium i odrzucenie wniosku. 
W przypadku, gdy kwota przeznaczona na dofinansowanie 
projektów w konkursie przewyższa wartość wnioskowanego 
dofinansowania we wszystkich złożonych wnioskach, możliwe jest 

Liczba punktów 
możliwych do 

uzyskania: 0-10,  

w tym: 

a) 0-5 

b) 0-5 



Załącznik nr 3b do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 
17 października 2017 r. 

16 
 

 

 

odstąpienia od oceny punktowej, na rzecz oceny 0-1 (w takiej 
sytuacji otrzymanie 0 pkt. oznacza niespełnienie kryterium 
i odrzucenie wniosku). 
Niezwłocznie po podjęciu przez Instytucję Organizującą Konkurs 
decyzji w tym zakresie, wnioskodawcy zostaną poinformowani o 
ostatecznym sposobie oceny kryterium – poprzez publikację na 
stronie internetowej zawierającej dokumentacje konkursową. 

 
 
 

KRYTERIUM MERYTORYCZNE PREMIUJĄCE 

Lp. Nazwa kryterium Definicja/wyjaśnienie Liczba punktów 

możliwych do 

uzyskania 

1. Prawidłowość sporządzenia budżetu,  

w tym kwalifikowalność i efektywność 

wydatków. 

Oceniana będzie: 
1. kwalifikowalność wydatków; 
2. niezbędność wydatków do realizacji projektu i osiągania 

jego celów;  
3. racjonalność i efektywność wydatków projektu;  
4. poprawność uzasadnienia wydatków w ramach kwot 

ryczałtowych (jeśli dotyczy); 
5. zgodność ze standardem i cenami rynkowymi określonymi 

w regulaminie konkursu; 
6. zgodności z limitami dotyczącymi: maksymalnej i 

minimalnej wartości projektu; wymaganego wkładu 
własnego beneficjenta; dotyczącymi maksymalnej wartości 
zakupionych środków trwałych;  maksymalnej wartości 
wydatków kwalifikowanych w zakresie cross-financingu;  

Liczba punktów 
możliwych do 

uzyskania: 0/10 
Przyznaje się 10 pkt. 
jeśli projekt spełnił 

kryterium tzn. budżet 
został sporządzony 
prawidłowo (nie ma 
potrzeby kierowania 
do negocjacji), albo 
0 pkt. jeśli projekt 

nie spełnił kryterium. 
Przyznanie 0 pkt. nie 
oznacza, iż projekt 
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maksymalnej wartości wydatków związanych z zakupem 
sprzętu/doposażenia (włączając cross-financing);  kwot 
ryczałtowych/stawek jednostkowych/stawek ryczałtowych.  

 

zostaje odrzucony. 
 
 

 
 

KRYTERIA NEGOCJACYJNE 

Lp. Nazwa kryterium Definicja/wyjaśnienie TAK/NIE 

1. Negocjacje w zakresie budżetu projektu, w 

tym kwalifikowalności i efektywności 

wydatków, zakończyły się wynikiem 

pozytywnym 

Kryterium jest stosowane jedynie w 

odniesieniu do projektów, które nie uzyskały 

premii punktowej za spełnienie kryterium 

premiującego „Prawidłowość sporządzenia 

budżetu, w tym kwalifikowalność i 

efektywność wydatków.” 

 

Oceniana będzie: 
1. kwalifikowalność wydatków; 
2. niezbędność wydatków do realizacji projektu i osiągania 

jego celów;  
3. racjonalność i efektywność wydatków projektu;  
4. poprawność uzasadnienia wydatków w ramach kwot 

ryczałtowych (jeśli dotyczy); 
5. zgodność ze standardem i cenami rynkowymi określonymi 

w regulaminie konkursu; 
6. zgodności z kryteriami brzegowymi  dotyczącymi:  

maksymalnej i minimalnej wartości projektu;   wymaganego 
wkładu własnego beneficjenta;  dotyczącymi maksymalnej 
wartości zakupionych środków trwałych;  maksymalnej 
wartości wydatków kwalifikowanych w zakresie cross-
financingu;  maksymalnej wartości wydatków związanych z 
zakupem sprzętu/doposażenia (włączając cross-financing);  
kwot ryczałtowych/stawek jednostkowych/stawek 
ryczałtowych. 

Kryterium będzie uznane za spełnione w przypadku 
wprowadzenia do wniosku wszystkich wymaganych przez IOK 
zmian (postawionych przez Członków lub przez Przewodniczącego 

TAK/NIE 

Dopuszczalne jest 
wezwanie 

Wnioskodawcy 
do przedstawienia 

wyjaśnień oraz 
wprowadzenie 

korekt we 
wniosku o 

dofinansowanie 
projektu – w celu 

potwierdzenia 
spełnienia 
kryterium 

 
Niespełnienie 

kryterium 
skutkuje 

odrzuceniem 
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Komisji Oceny Projektów) lub akceptacji przez IOK stanowiska 
Wnioskodawcy. 

wniosku 
 

2. Negocjacje zakończyły się wynikiem 

pozytywnym 

(zostały udzielone informacje i wyjaśnienia 

wymagane podczas negocjacji lub spełnione 

zostały warunki określone przez Członków  

lub przez Przewodniczącego KOP podczas 

negocjacji oraz do projektu nie wprowadzono 

innych nieuzgodnionych w ramach negocjacji 

zmian).  

 

Kryterium jest  stosowane  jedynie w 

przypadku skierowania projektu do etapu 

negocjacji.  

 

Jeżeli w efekcie negocjacji: 
a) do wniosku nie zostaną wprowadzone korekty wskazane 

przez Członków lub przez Przewodniczącego Komisji 
Oceny Projektów lub inne zmiany wynikające z ustaleń 
dokonanych podczas negocjacji lub  

b) KOP nie uzyska od wnioskodawcy informacji i wyjaśnień 
dotyczących określonych zapisów we wniosku, wskazanych 
przez Członków lub przez Przewodniczącego Komisji 
Oceny Projektów, 

c) do wniosku zostały wprowadzone inne zmiany niż 
wynikające  z uwag Członków lub Przewodniczącego 
Komisji Oceny Projektów lub ustaleń wynikających z 
procesu negocjacji;  

etap negocjacji kończy się z wynikiem negatywnym, co oznacza 
niespełnienie kryterium wyboru projektów.  
 
Wymagane przez IOK korekty mogą być następstwem wyjaśnień 
udzielanych przez Wnioskodawcę na etapie oceny formalno-
merytorycznej i mogą dotyczyć wszystkich aspektów projektu, z 
wyłączeniem kwestii dotyczących bezpośrednio oceny 
prawidłowości sporządzenia budżetu projektu, w tym 
kwalifikowalności i efektywności wydatków. 

Kryterium będzie uznane za spełnione w przypadku 
wprowadzenia do wniosku wszystkich  wymaganych przez IOK 
zmian (postawionych przez Członków  lub przez 
Przewodniczącego Komisji Oceny Projektów) lub akceptacji przez 
IOK stanowiska Wnioskodawcy. 

TAK/NIE 

Dopuszczalne jest 

wezwanie 

Wnioskodawcy 

do przedstawienia 

wyjaśnień oraz 

wprowadzenie 

korekt we 

wniosku o 

dofinansowanie 

projektu – w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

Niespełnienie 

kryterium 

skutkuje 

odrzuceniem 

wniosku 

 

 
 



Załącznik nr 3b do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 
17 października 2017 r. 

19 
 

 

 

1.2 Kryteria specyficzne dla poszczególnych działań i poddziałań. 
 

1.2.1 Specyficzne kryteria wyboru projektów konkursowych w ramach działania 7.1 Poprawa sytuacji 
osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe w zakresie VII osi priorytetowej Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Regionalny rynek pracy. 
 

Ocena formalna 

KRYTERIA SPECYFICZNE DLA OP VII. REGIONALNY RYNEK PRACY  

DZIAŁANIE 7.1 – POPRAWA SYTUACJI OSÓB BEZROBOTNYCH NA RYNKU PRACY - projekty konkursowe 

OCENA FORMALNA - Kryteria specyficzne dostępu 

Lp. Nazwa kryterium Definicja / wyjaśnienie TAK/NIE/NIE DOTYCZY 

1. Projekt zakłada: 
 Dla osób w wieku 50 lat i więcej – 

kryterium efektywności 
zatrudnieniowej na poziomie co 
najmniej 33%; 

 dla osób z niepełnosprawnościami 
–kryterium efektywności 
zatrudnieniowej na poziomie co 
najmniej 33%, 

 dla osób długotrwale bezrobotnych 
– kryterium efektywności 
zatrudnieniowej na poziomie co 
najmniej 30%, 

 dla osób o niskich kwalifikacjach – 

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na 
podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. 
Spełnienie kryterium będzie także weryfikowane w okresie 
realizacji projektu i po jego zakończeniu, zgodnie z 
Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 
rynku pracy na lata 2014-2020, tj. kryterium efektywności 
zatrudnieniowej określa się jako odsetek uczestników, którzy 
po zakończeniu udziału w projekcie współfinansowanym ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) 
podjęli zatrudnienie w okresie do trzech miesięcy 
następujących po dniu, w którym zakończyli udział w 
projekcie. Efektywność zatrudnieniowa świadczy o 
odpowiednim doborze działań podejmowanych w ramach 

TAK/ NIE 
 

Niespełnienie kryterium 
skutkuje odrzuceniem 

wniosku 
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kryterium efektywności 
zatrudnieniowej na poziomie co 
najmniej 38%. 

 dla kobiet – kryterium efektywności 
zatrudnieniowej na poziomie co 
najmniej 39%. 

 

projektu do potrzeb grupy docelowej oraz potrzeb 
regionalnego rynku pracy. Pozwoli również na najbardziej 
efektywne wykorzystanie środków finansowych w relacji 
koszt – rezultat. 
Minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej 
jest publikowany zgodnie z  Wytycznymi Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć 
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. 

2. Projekt zakłada objęcie wsparciem 
grupy co najmniej 70 osób 
bezrobotnych i/lub  osób biernych 
zawodowo i/lub poszukujących pracy. 

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na 
podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. 
Kryterium ma na celu maksymalizację efektywnego 
wykorzystania środków dostępnych w ramach osi 
priorytetowej VII Regionalny rynek pracy. Założenie 
minimalnej liczby uczestników w powiązaniu z innymi 
kryteriami dostępu w szczególności z kompleksowością 
udzielonego wsparcia pozwoli na obniżenie udziału 
kosztów administracyjnych w projekcie przypadających na 
potencjalnego uczestnika. Efektem będzie wsparcie 
większej liczby osób bezrobotnych, osób biernych 
zawodowo oraz poszukujących pracy, co w połączeniu z 
kryterium efektywności zatrudnieniowej wpłynie na 
poprawę sytuacji osób w wieku aktywności zawodowej a 
pozostających bez zatrudnienia.  

 

TAK/ NIE 
 

Niespełnienie kryterium 
skutkuje odrzuceniem 

wniosku 
 

3. Projekt zapewni kompleksowe wsparcie 
poprzez zastosowanie co najmniej 
trzech różnych instrumentów wsparcia 
w odniesieniu do każdego uczestnika 
projektu, w tym obligatoryjnie 
Indywidualny Plan Działania (IPD)/ inny 
dokument pełniący analogiczną funkcję 
oraz staże/praktyki zawodowe i/lub 
subsydiowane zatrudnienie. Staż nie 

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na 
podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. 
Aktywizacja zawodowa jest procesem złożonym i wymaga 
różnorodnego oraz zintegrowanego podejścia do grup 
docelowych. Zastosowanie szerszego wachlarza 
instrumentów wobec każdego uczestnika projektu zwiększy 
skuteczność realizowanego wsparcia. Obowiązkowe 
zapewnienie w ramach projektu realizacji stażu/praktyki 
zawodowej i/lub subsydiowanego zatrudnienia bezpośrednio 

TAK/ NIE 
 

Niespełnienie kryterium 
skutkuje odrzuceniem 

wniosku 
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może trwać krócej niż 3 i dłużej niż 12 
miesięcy. 

przyczyni się do podniesienia atrakcyjności zawodowej 
uczestnika projektu. Założenie odnośnie długości trwania 
stażu 3-12 miesięcy wynika z dotychczasowych 
doświadczeń i Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020  

4. W projekcie mogą być realizowane 
wyłącznie kursy i szkolenia kończące się 
nabyciem kompetencji i/lub uzyskaniem 
kwalifikacji.  
W przypadku realizacji kursów i szkoleń 
kończących się nabyciem kompetencji, 
każdemu uczestnikowi musi zostać 
zaoferowany kurs lub szkolenie, które 
prowadzi do uzyskania kwalifikacji. W 
przypadku realizacji wyłącznie kursów i 
szkoleń kończących się uzyskaniem 
kwalifikacji nie jest konieczne 
realizowanie szkoleń i kursów 
prowadzących do uzyskania 
kompetencji.  

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na 
podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. 
Wprowadzenie kryterium wynika z konieczności 
zapewnienia minimalnych wymagań jakościowych 
wynikających z Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. 
Mechanizmem gwarantującym efektywność wsparcia w 
postaci szkoleń jest zapewnienie, iż rezultatem szkolenia 
będzie nabycie kwalifikacji zawodowych lub nabycie 
kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. 
certyfikatem), w rozumieniu Wytycznych Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu 
rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 
2014-2020. Nabycie kwalifikacji zawodowych jest 
weryfikowane poprzez przeprowadzenie odpowiedniego ich 
sprawdzenia (np. w formie egzaminu). 
Zgodnie z ww. Wytycznymi kwalifikacje należy rozumieć 
jako formalny wynik oceny i walidacji, który uzyskuje się w 
sytuacji, kiedy właściwy organ uznaje, że dana osoba 
osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone 
standardy. 

TAK/ NIE 
 

Niespełnienie kryterium 
skutkuje odrzuceniem 

wniosku 
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Ocena merytoryczna 

KRYTERIA SPECYFICZNE DLA OP VII. REGIONALNY RYNEK PRACY  

DZIAŁANIE 7.1 – POPRAWA SYTUACJI OSÓB BEZROBOTNYCH NA RYNKU PRACY - projekty konkursowe 

OCENA MERYTORYCZNA - Kryteria specyficzne premiujące  

Lp. Nazwa kryterium Definicja / wyjaśnienie 
Max. liczba punktów 

(40 pkt.) 

1. Projekt zakłada efektywność 
zatrudnieniową dla każdej grupy wyższą 
co najmniej o 10 punktów procentowych 
niż minimalny próg określony w 
regulaminie konkursu. 

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na 
podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. 
Podjęcie zatrudnienia stanowi nadrzędny cel osi 
priorytetowej VII Regionalny rynek pracy. Wyższy procent 
efektywności zatrudnieniowej niż minimalny próg określony 
w regulaminie konkursu zapewni zatrudnienie większej 
liczbie osób oraz wysoką wydajność wykorzystania środków 
przyznanych na realizację projektu. 

10 

2. Projekt zakłada, iż co najmniej 20% 
grupy docelowej stanowią bezrobotni i 
bierni zawodowo rodzice/ opiekunowie 
prawni posiadający, co najmniej 3 dzieci 
w wieku do 18 roku życia. 

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na 
podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. 
RPO WP 2014-2020 wskazuje iż priorytetowymi grupami 
docelowymi będą bezrobotni i bierni zawodowo rodzice/ 
opiekunowie prawni posiadający, co najmniej 3 dzieci w 
wieku do 18 roku życia. Uczestnictwo rodziców  w projekcie 
zwiększy ich szanse na pierwsze lub ponowne wejście na 
rynek pracy. 

20 

3. Projekt zakłada, iż co najmniej 20% 
grupy docelowej stanowią rolnicy i 
członkowie ich rodzin, prowadzący 
indywidualne gospodarstwa rolne do 
wielkości 2 ha, zamierzający odejść z 
rolnictwa zgodnie z grupą docelową 
określoną w SZOOP RPO WP 2014-2020. 

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na 
podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. 
Wsparcie w przypadku osób będących właścicielami lub 
posiadaczami samoistnymi lub zależnymi nieruchomości 
rolnej o powierzchni użytków rolnych nieprzekraczającej 2 
ha przeliczeniowe lub osób będących współmałżonkami tych 
osób, a także osób będących domownikami, podlegających 

5 
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ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej 
pracy w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków 
rolnych nieprzekraczającej 2 ha przeliczeniowe, które 
posiadają status osoby bezrobotnej zgodnie z art. 2 ust. 1 
pkt 2 lit. d ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy, jest ukierunkowane na podjęcie zatrudnienia 
poza rolnictwem i ma na celu przejście z systemu 
ubezpieczeń społecznych rolników do ogólnego systemu 
ubezpieczeń społecznych. 
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1.2.2 Specyficzne kryteria wyboru projektów konkursowych w ramach działania 7.1 Poprawa sytuacji 
osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe w ramach dedykowanych konkursów dla 
beneficjentów realizujących projekty dla ostatecznych odbiorców z powiatów: jasielskiego, 
strzyżowskiego, brzozowskiego, przemyskiego ziemskiego, leskiego, bieszczadzkiego, niżańskiego, 
lubaczowskiego, kolbuszowskiego, leżajskiego, przeworskiego, w zakresie VII osi priorytetowej 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Regionalny 
rynek pracy. 
 

Ocena formalna 

KRYTERIA SPECYFICZNE DLA OP VII. REGIONALNY RYNEK PRACY 

DZIAŁANIE 7.1 –  POPRAWA SYTUACJI OSÓB BEZROBOTNYCH NA RYNKU PRACY – projekty konkursowe 

OCENA FORMALNA – Kryteria specyficzne dostępu 

Lp.  Nazwa kryterium  Definicja / wyjaśnienie  TAK / NIE / NIE DOTYCZY  

1. 

Projekt zakłada:  

 dla osób w wieku 50 lat i więcej – 
kryterium efektywności 
zatrudnieniowej na poziomie co 
najmniej 33%;  

 dla osób z niepełnosprawnościami –
kryterium efektywności 
zatrudnieniowej na poziomie co 
najmniej 33%,  

 dla osób długotrwale bezrobotnych 
– kryterium efektywności 
zatrudnieniowej na poziomie co 
najmniej 30%,  

Spełnienie kryterium będzie także weryfikowane w okresie 
realizacji projektu i po jego zakończeniu, zgodnie z 
Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 
rynku pracy na lata 2014-2020, tj. kryterium efektywności 
zatrudnieniowej określa się jako odsetek uczestników, 
którzy po zakończeniu udziału w projekcie 
współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego (EFS) podjęli zatrudnienie w okresie do trzech 
miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział 
w projekcie. Efektywność zatrudnieniowa świadczy o 
odpowiednim doborze działań podejmowanych w ramach 
projektu do potrzeb grupy docelowej oraz potrzeb 
regionalnego rynku pracy. Pozwoli również na najbardziej 

TAK / NIE 

Niespełnienie kryterium 
skutkuje odrzuceniem 

wniosku 
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 dla osób o niskich kwalifikacjach – 
kryterium efektywności 
zatrudnieniowej na poziomie co 
najmniej 38%.  

 dla kobiet – kryterium efektywności 
zatrudnieniowej na poziomie co 
najmniej 39%.  

efektywne wykorzystanie środków finansowych w relacji 
koszt – rezultat.  
Minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej 
jest publikowany zgodnie z Wytycznymi Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć 
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.  
Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na 
podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. Zaleca 
się, aby zapisy świadczące o spełnieniu niniejszego 
kryterium zostały zawarte w punkcie 3.1.1 wniosku. 

2. 

Projekt zakłada objęcie wsparciem 
grupy co najmniej 70 osób bezrobotnych 
i/lub osób biernych zawodowo i/lub 
poszukujących pracy.  

Kryterium ma na celu maksymalizację efektywnego 
wykorzystania środków dostępnych w ramach osi 
priorytetowej VII Regionalny rynek pracy. Założenie 
minimalnej liczby uczestników w powiązaniu z innymi 
kryteriami dostępu w szczególności z kompleksowością 
udzielonego wsparcia pozwoli na obniżenie udziału kosztów 
administracyjnych w projekcie przypadających na 
potencjalnego uczestnika. Efektem będzie wsparcie 
większej liczby osób bezrobotnych, osób biernych 
zawodowo oraz poszukujących pracy, co w połączeniu z 
kryterium efektywności zatrudnieniowej wpłynie na poprawę 
sytuacji osób w wieku aktywności zawodowej a 
pozostających bez zatrudnienia. 
Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na 
podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. Zaleca 
się, aby zapisy świadczące o spełnieniu niniejszego 
kryterium zostały zawarte w punkcie 3.2 wniosku. 

TAK / NIE 

Niespełnienie kryterium 
skutkuje odrzuceniem 

wniosku 

3. 

Projekt zapewni kompleksowe wsparcie 
poprzez zastosowanie co najmniej 
trzech różnych instrumentów wsparcia w 
odniesieniu do każdego uczestnika 

Aktywizacja zawodowa jest procesem złożonym i wymaga 
różnorodnego oraz zintegrowanego podejścia do grup 
docelowych. Zastosowanie szerszego wachlarza 
instrumentów wobec każdego uczestnika projektu zwiększy 
skuteczność realizowanego wsparcia. Obowiązkowe 

TAK / NIE 

Niespełnienie kryterium 
skutkuje odrzuceniem 
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projektu, w tym obligatoryjnie 
Indywidualny Plan Działania (IPD)/ inny 
dokument pełniący analogiczną funkcję 
oraz staże/praktyki zawodowe i/lub 
subsydiowane zatrudnienie. Staż nie 
może trwać krócej niż 3 i dłużej niż 12 
miesięcy. 

zapewnienie w ramach projektu realizacji stażu/praktyki 
zawodowej i/lub subsydiowanego zatrudnienia 
bezpośrednio przyczyni się do podniesienia atrakcyjności 
zawodowej uczestnika projektu. Założenie odnośnie 
długości trwania stażu 3-12 miesięcy wynika z 
dotychczasowych doświadczeń i Wytycznych w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 
2014-2020. 
Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na 
podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. Zaleca 
się, aby zapisy świadczące o spełnieniu niniejszego 
kryterium zostały zawarte w punkcie 4.1 wniosku. 

wniosku 

4. 

W projekcie mogą być realizowane 
wyłącznie kursy i szkolenia kończące się 
nabyciem kompetencji i/lub uzyskaniem 
kwalifikacji. 

Wprowadzenie kryterium wynika z konieczności zapewnienia 
minimalnych wymagań jakościowych wynikających z 
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 
rynku pracy na lata 2014-2020. 
Mechanizmem gwarantującym efektywność wsparcia w 
postaci szkoleń jest zapewnienie, iż rezultatem szkolenia 
będzie nabycie kwalifikacji zawodowych lub nabycie 
kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem 
(np. certyfikatem), w rozumieniu Wytycznych Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu 
rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 
2014-2020. Nabycie kwalifikacji zawodowych jest 
weryfikowane poprzez przeprowadzenie odpowiedniego ich 
sprawdzenia (np. w formie egzaminu). 
Zgodnie z ww. Wytycznymi kwalifikacje należy rozumieć 
jako formalny wynik oceny i walidacji, który uzyskuje się w 
sytuacji, kiedy właściwy organ uznaje, że dana osoba 
osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone 
standardy. 

TAK / NIE 

Niespełnienie kryterium 
skutkuje odrzuceniem 

wniosku 
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Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na 
podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. Zaleca 
się, aby zapisy świadczące o spełnieniu niniejszego 

kryterium zostały zawarte w punkcie 4.1 wniosku. 

5. 

Projekt musi być realizowany na terenie 
co najmniej jednego z następujących 
powiatów:  

 jasielskiego,  

 strzyżowskiego,  

 brzozowskiego,  

 przemyskiego ziemskiego,  

 leskiego,  

 bieszczadzkiego,  

 niżańskiego,  

 lubaczowskiego,  

 kolbuszowskiego,  

 leżajskiego, 

 przeworskiego. 

W ramach RPO WP 2014-2020 wyodrębnione zostały 
obszary wymagające szczególnego wsparcia w kontekście 
równoważenia rozwoju.  
Obszary o najniższym poziomie dostępu mieszkańców do 
dóbr i usług warunkujących możliwości rozwojowe 
charakteryzuje: wysoki poziom zatrudnienia w rolnictwie, 
słaby poziom rozwoju przedsiębiorczości, duży odsetek 
osób o niskim poziomie wykształcenia i niskich 
kwalifikacjach zawodowych, niewysoki poziom dochodów 
budżetów lokalnych, a w efekcie mała ilość realizowanych 
inwestycji oraz słabe wyposażenie infrastrukturalne.  
W/w obszary wymagające szczególnego wsparcia, tj. 
powiaty: jasielski, strzyżowski, brzozowski, przemyski 
ziemski, leski, bieszczadzki, niżański, lubaczowski, 
kolbuszowskiego, leżajski, przeworski, zostały wyznaczone 
w oparciu o wskaźniki sumaryczne dotyczące obszarów 
charakteryzujących się niskim poziomem rozwoju  
i obszarów o niekorzystnych wskaźnikach statystycznych 
(tj. bezrobocie, dochody własne gmin, podmioty gospodarki 
narodowej, korzystający ze środków pomocy społecznej), 
zgodnie z dokumentem pn. „Obszary w województwie 
podkarpackim wymagające szczególnego wsparcia  
w kontekście równoważenia rozwoju”.  
Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na 
podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. Zaleca 
się, aby zapisy świadczące o spełnieniu niniejszego 
kryterium zostały zawarte w punkcie 1.8 i 3.2 wniosku. 

TAK / NIE 

Niespełnienie kryterium 
skutkuje odrzuceniem 

wniosku 
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6. 

Grupę docelową projektu mogą stanowić 
wyłącznie osoby zamieszkałe  
w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na 
obszarze zgodnym z obszarem realizacji 
projektu. 

Kryterium ma na celu wspieranie osób zamieszkujących 
obszary o najniższym poziomie dostępu do dóbr i usług 
warunkujących możliwości rozwojowe. 
Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na 
podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. Zaleca 
się, aby zapisy świadczące o spełnieniu niniejszego 
kryterium zostały zawarte w punkcie 1.8 i 3.2 wniosku. 

TAK / NIE 

Niespełnienie kryterium 
skutkuje odrzuceniem 

wniosku 

 

Ocena merytoryczna 

KRYTERIA SPECYFICZNE DLA OP VII. REGIONALNY RYNEK PRACY 

DZIAŁANIE 7.1 – POPRAWA SYTUACJI OSÓB BEZROBOTNYCH NA RYNKU PRACY – projekty konkursowe 

OCENA MERYTORYCZNA – Kryteria specyficzne premiujące  

Lp.  Nazwa kryterium  Definicja / wyjaśnienie  
Max. liczba punktów  

(40 pkt.)  

1. 

Projekt zakłada efektywność 
zatrudnieniową dla każdej grupy wyższą 
co najmniej o 10 punktów procentowych 
niż minimalny próg określony w 
regulaminie konkursu.  

Podjęcie zatrudnienia stanowi nadrzędny cel osi priorytetowej 
VII Regionalny rynek pracy. Wyższy procent efektywności 
zatrudnieniowej niż minimalny próg określony w regulaminie 
konkursu zapewni zatrudnienie większej liczbie osób oraz 
wysoką wydajność wykorzystania środków przyznanych na 
realizację projektu. 
Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na 
podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. Zaleca 
się, aby zapisy świadczące o spełnieniu niniejszego kryterium 
zostały zawarte w punkcie 3.1.1 wniosku. 

10 

2. 

Projekt zakłada, iż co najmniej 20% 
grupy docelowej stanowią bezrobotni  
i bierni zawodowo rodzice/ opiekunowie 
prawni posiadający, co najmniej 3 dzieci 

RPO WP 2014-2020 wskazuje iż priorytetowymi grupami 
docelowymi będą bezrobotni i bierni zawodowo rodzice/ 
opiekunowie prawni posiadający, co najmniej 3 dzieci w 
wieku do 18 roku życia. Uczestnictwo rodziców w projekcie 
zwiększy ich szanse na pierwsze lub ponowne wejście na 

10 
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w wieku do 18 roku życia.  rynek pracy. 
Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na 
podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. Zaleca 
się, aby zapisy świadczące o spełnieniu niniejszego kryterium 
zostały zawarte w punkcie 3.1.1 i 3.2 wniosku. 

3. 

Projekt zakłada, iż co najmniej 20% grupy 
docelowej stanowią rolnicy i członkowie 
ich rodzin, prowadzący indywidualne 
gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha, 
zamierzający odejść z rolnictwa zgodnie  
z grupą docelową określoną w SZOOP 
RPO WP 2014-2020. 

Wsparcie w przypadku osób będących właścicielami lub 
posiadaczami samoistnymi lub zależnymi nieruchomości 
rolnej o powierzchni użytków rolnych nieprzekraczającej 2 ha 
przeliczeniowe lub osób będących współmałżonkami tych 
osób, a także osób będących domownikami, podlegających 
ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej 
pracy w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych 
nieprzekraczającej 2 ha przeliczeniowe, które posiadają 
status osoby bezrobotnej zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. d 
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jest 
ukierunkowane na podjęcie zatrudnienia poza rolnictwem 
i ma na celu przejście z systemu ubezpieczeń społecznych 
rolników do ogólnego systemu ubezpieczeń społecznych. 
Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na 
podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. Zaleca 
się, aby zapisy świadczące o spełnieniu niniejszego kryterium 

zostały zawarte w punkcie 3.1.1 i 3.2 wniosku. 

5 

4. 
Wnioskodawca posiada siedzibę na 
terenie województwa podkarpackiego. 

Efektywność kosztowa projektów realizowanych przez 
podmioty posiadające potencjał i zaplecze do realizacji 
projektu na miejscu jego realizacji jest wyższa od projektów 
podmiotów, które ten potencjał muszą pozyskać np. wynająć, 
skorzystać z podwykonawców. Realizacja projektu przez 
Wnioskodawców posiadających siedzibę na terenie 
województwa podkarpackiego jest uzasadniona lokalnym 
charakterem wsparcia. 
Wnioskodawca powinien posiadać siedzibę, o której mowa 
powyżej, w okresie co najmniej roku do momentu złożenia 
wniosku o dofinansowanie. 

15 
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Główna siedziba wnioskodawcy musi być wykazana w jego 
dokumentach rejestrowych. 
Wskazane kryterium nie dotyczy Partnera. 
Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na 
podstawie punktu 2.7 wniosku o dofinansowanie projektu 
oraz na podstawie pisemnego oświadczenia wnioskodawcy 
dotyczącego okresu działalności na terenie województwa 
podkarpackiego umieszczonego w punkcie 4.4 wniosku o 
dofinansowanie. 

 

 

1.2.3 Specyficzne kryteria wyboru projektów konkursowych w ramach działania 7.3 Wsparcie rozwoju 
przedsiębiorczości w zakresie VII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Regionalny rynek pracy. 
 

Ocena formalna 

KRYTERIA SPECYFICZNE DLA OP VII. REGIONALNY RYNEK PRACY  

DZIAŁANIE 7.3 – WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

OCENA FORMALNA - Kryteria specyficzne dostępu 

Lp. Nazwa kryterium Definicja / wyjaśnienie TAK/NIE/NIE DOTYCZY 

1. Co najmniej 80% uczestników projektu 
będzie miało możliwość otrzymania 
dotacji inwestycyjnych.  

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na 
podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. 
Wprowadzenie kryterium ma na celu zapewnienie 
efektywnego wykorzystania środków EFS poprzez 

TAK/ NIE 
 

Niespełnienie kryterium 
skutkuje odrzuceniem 
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zwiększenie ilości osób które otrzymały środki na pojęcie 
działalności gospodarczej. Nieefektywne i nieuzasadnione 
jest zakładanie już w fazie początkowej projektu, iż ponad 
20% uczestników nie będzie mogło otrzymać wsparcia 
finansowego, natomiast otrzyma wyłącznie wsparcie 
szkoleniowe. Dlatego wprowadzenie przedmiotowego 
kryterium jest niezbędne z punktu widzenia zarówno 
racjonalności wydatkowania środków jak i z punktu widzenia 
osób, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą i 
inwestują swój czas w uczestnictwo w projekcie.  

wniosku 
 

2. Projekt zakłada udzielenie co najmniej 
70 dotacji. 

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na 
podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. 
 
Kryterium ma na celu maksymalizację efektywnego 
wykorzystania środków dostępnych w ramach osi 
priorytetowej VII Regionalny Rynek Pracy.  
Założenie minimalnej liczby uczestników w powiązaniu z 
innymi kryteriami dostępu w szczególności z kryterium 
dotyczącym minimalnego odsetka osób które otrzymają 
dotację w projekcie  pozwoli na obniżenie udziału kosztów 
administracyjnych przypadających na potencjalnego 
uczestnika. Efektem będzie wsparcie większej ilości osób 
bezrobotnych, osób biernych zawodowo oraz 
poszukujących pracy, co wpłynie na poprawę sytuacji 
osób w wieku aktywności zawodowej a pozostających bez 
zatrudnienia.  

 

TAK/ NIE 
 

Niespełnienie kryterium 
skutkuje odrzuceniem 

wniosku 
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Ocena merytoryczna 

KRYTERIA SPECYFICZNE DLA OP VII. REGIONALNY RYNEK PRACY  

DZIAŁANIE 7.3 – WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

OCENA MERYTORYCZNA - Kryteria specyficzne premiujące 

Lp. 
Nazwa kryterium Definicja / wyjaśnienie 

Max. liczba punktów 
(40 pkt.) 

1. Projekt zakłada, iż co najmniej 20% 
grupy docelowej stanowią bezrobotni i 
bierni zawodowo rodzice/ opiekunowie 
prawni posiadający, co najmniej 3 dzieci 
w wieku do 18 roku życia. 

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na 
podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. 
RPO WP 2014-2020 wskazuje iż priorytetowymi grupami 
docelowymi będą bezrobotni i bierni zawodowo rodzice/ 
opiekunowie prawni posiadający, co najmniej 3 dzieci w 
wieku do 18 roku życia. Uczestnictwo rodziców  w projekcie 
zwiększy ich szanse na pierwsze lub ponowne wejście na 
rynek pracy. 

20 

2. Projekt zakłada, iż co najmniej 20% 
grupy docelowej stanowią rolnicy i 
członkowie ich rodzin, prowadzący 
indywidualne gospodarstwa rolne do 
wielkości 2 ha, zamierzający odejść z 
rolnictwa zgodnie z grupą docelową 
określoną w SZOOP RPO WP 2014-2020. 

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na 
podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. 
 
Wsparcie w przypadku osób będących właścicielami lub 
posiadaczami samoistnymi lub zależnymi nieruchomości 
rolnej o powierzchni użytków rolnych nieprzekraczającej 2 ha 
przeliczeniowe lub osób będących współmałżonkami tych 
osób, a także osób będących domownikami, podlegających 
ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej 
pracy w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków 
rolnych nieprzekraczającej 2 ha przeliczeniowe, które 
posiadają status osoby bezrobotnej zgodnie z art. 2 ust. 1 
pkt 2 lit. d ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy, jest ukierunkowane na podjęcie zatrudnienia poza 
rolnictwem i ma na celu przejście z systemu ubezpieczeń 

10 



Załącznik nr 3b do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 
17 października 2017 r. 

33 
 

 

 

społecznych rolników do ogólnego systemu ubezpieczeń 
społecznych. 

 

1.2.4 Specyficzne kryteria wyboru projektów konkursowych w ramach działania 7.3 Wsparcie rozwoju 
przedsiębiorczości w ramach dedykowanych konkursów dla beneficjentów realizujących projekty dla 
ostatecznych odbiorców z powiatów: jasielskiego, strzyżowskiego, brzozowskiego, przemyskiego 
ziemskiego, leskiego, bieszczadzkiego, niżańskiego, lubaczowskiego, kolbuszowskiego, leżajskiego, 
przeworskiego, w zakresie VII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Regionalny rynek pracy 
 

Ocena formalna 

KRYTERIA SPECYFICZNE DLA OP VII. REGIONALNY RYNEK PRACY 

DZIAŁANIE 7.3 –  WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – projekty konkursowe 

OCENA FORMALNA – Kryteria specyficzne dostępu 

Lp.  Nazwa kryterium  Definicja / wyjaśnienie  TAK / NIE / NIE DOTYCZY  

1. 
Co najmniej 80% uczestników projektu 
będzie miało możliwość otrzymania 
dotacji inwestycyjnych. 

Wprowadzenie kryterium ma na celu zapewnienie 
efektywnego wykorzystania środków EFS poprzez 
zwiększenie ilości osób które otrzymały środki na pojęcie 
działalności gospodarczej. Nieefektywne i nieuzasadnione 
jest zakładanie już w fazie początkowej projektu, iż ponad 
20% uczestników nie będzie mogło otrzymać wsparcia 
finansowego, natomiast otrzyma wyłącznie wsparcie 
szkoleniowe. Dlatego wprowadzenie przedmiotowego 
kryterium jest niezbędne z punktu widzenia zarówno 
racjonalności wydatkowania środków jak i z punktu 
widzenia osób, które zamierzają rozpocząć działalność 
gospodarczą i inwestują swój czas w uczestnictwo w 

TAK / NIE 

Niespełnienie kryterium 
skutkuje odrzuceniem 

wniosku 
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projekcie. 
Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na 
podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. Zaleca 
się, aby zapisy świadczące o spełnieniu niniejszego 
kryterium zostały zawarte w punkcie 3.1.1 i 4.1 wniosku. 

2. 
Projekt zakłada udzielenie co najmniej 
50 dotacji. 

Kryterium ma na celu maksymalizację efektywnego 
wykorzystania środków dostępnych w ramach osi 
priorytetowej VII Regionalny Rynek Pracy. 
Założenie minimalnej liczby uczestników w powiązaniu z 
innymi kryteriami dostępu w szczególności z kryterium 
dotyczącym minimalnego odsetka osób które otrzymają 
dotację w projekcie pozwoli na obniżenie udziału kosztów 
administracyjnych przypadających na potencjalnego 
uczestnika. Efektem będzie wsparcie większej ilości osób 
bezrobotnych, osób biernych zawodowo oraz 
poszukujących pracy, co wpłynie na poprawę sytuacji osób 
w wieku aktywności zawodowej a pozostających bez 
zatrudnienia. 
Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na 
podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. Zaleca 
się, aby zapisy świadczące o spełnieniu niniejszego 
kryterium zostały zawarte w punkcie 3.1.1 i 4.1 wniosku. 

TAK / NIE 

Niespełnienie kryterium 
skutkuje odrzuceniem 

wniosku 

3. 

Projekt musi być realizowany na terenie 
co najmniej jednego z następujących 
powiatów:  

jasielskiego,  
strzyżowskiego,  
brzozowskiego,  
przemyskiego ziemskiego,  
leskiego,  
bieszczadzkiego,  
niżańskiego,  

W ramach RPO WP 2014-2020 wyodrębnione zostały 
obszary wymagające szczególnego wsparcia w kontekście 
równoważenia rozwoju.  
Obszary o najniższym poziomie dostępu mieszkańców do 
dóbr i usług warunkujących możliwości rozwojowe 
charakteryzuje: wysoki poziom zatrudnienia w rolnictwie, 
słaby poziom rozwoju przedsiębiorczości, duży odsetek 
osób o niskim poziomie wykształcenia i niskich 
kwalifikacjach zawodowych, niewysoki poziom dochodów 
budżetów lokalnych, a w efekcie mała ilość realizowanych 
inwestycji oraz słabe wyposażenie infrastrukturalne.  

TAK / NIE 

Niespełnienie kryterium 
skutkuje odrzuceniem 

wniosku 
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lubaczowskiego,  
kolbuszowskiego,  
leżajskiego, 
przeworskiego. 

W/w obszary wymagające szczególnego wsparcia, tj. 
powiaty: jasielski, strzyżowski, brzozowski, przemyski 
ziemski, leski, bieszczadzki, niżański, lubaczowski, 
kolbuszowskiego, leżajski, przeworski, zostały wyznaczone 
w oparciu o wskaźniki sumaryczne dotyczące obszarów 
charakteryzujących się niskim poziomem rozwoju  
i obszarów o niekorzystnych wskaźnikach statystycznych 
(tj. bezrobocie, dochody własne gmin, podmioty gospodarki 
narodowej, korzystający ze środków pomocy społecznej), 
zgodnie z dokumentem pn. „Obszary w województwie 
podkarpackim wymagające szczególnego wsparcia  
w kontekście równoważenia rozwoju”.  
Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na 
podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. Zaleca 
się, aby zapisy świadczące o spełnieniu niniejszego 
kryterium zostały zawarte w punkcie 1.8 i 3.2 wniosku. 

4. 

Grupę docelową projektu mogą stanowić 
wyłącznie osoby zamieszkałe  
w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na 
obszarze zgodnym z obszarem realizacji 
projektu. 

Kryterium ma na celu wspieranie osób zamieszkujących 
obszary o najniższym poziomie dostępu do dóbr i usług 
warunkujących możliwości rozwojowe. 
Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na 
podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. Zaleca 
się, aby zapisy świadczące o spełnieniu niniejszego 
kryterium zostały zawarte w punkcie 1.8 i 3.2 wniosku. 

TAK / NIE 

Niespełnienie kryterium 
skutkuje odrzuceniem 

wniosku 
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Ocena merytoryczna 

KRYTERIA SPECYFICZNE DLA OP VII. REGIONALNY RYNEK PRACY 

DZIAŁANIE 7.3 – WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – projekty konkursowe 

OCENA MERYTORYCZNA – Kryteria specyficzne premiujące  

Lp.  Nazwa kryterium  Definicja / wyjaśnienie  
Max. liczba punktów  

(40 pkt.)  

1. 

Projekt zakłada, iż co najmniej 20% 
grupy docelowej stanowią bezrobotni  
i bierni zawodowo rodzice/ opiekunowie 
prawni posiadający, co najmniej 3 dzieci 
w wieku do 18 roku życia. 

RPO WP 2014-2020 wskazuje iż priorytetowymi grupami 
docelowymi będą bezrobotni i bierni zawodowo rodzice/ 
opiekunowie prawni posiadający, co najmniej 3 dzieci w 
wieku do 18 roku życia. Uczestnictwo rodziców w projekcie 
zwiększy ich szanse na pierwsze lub ponowne wejście na 
rynek pracy. 
Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na 
podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. Zaleca 
się, aby zapisy świadczące o spełnieniu niniejszego kryterium 
zostały zawarte w punkcie 3.1.1 i 3.2 wniosku. 

10 

2. 

Projekt zakłada, iż co najmniej 20% 
grupy docelowej stanowią rolnicy  
i członkowie ich rodzin, prowadzący 
indywidualne gospodarstwa rolne do 
wielkości 2 ha, zamierzający odejść  
z rolnictwa zgodnie z grupą docelową 
określoną w SZOOP RPO WP 2014-2020. 

Wsparcie w przypadku osób będących właścicielami lub 
posiadaczami samoistnymi lub zależnymi nieruchomości 
rolnej o powierzchni użytków rolnych nieprzekraczającej 2 ha 
przeliczeniowe lub osób będących współmałżonkami tych 
osób, a także osób będących domownikami, podlegających 
ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej 
pracy w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych 
nieprzekraczającej 2 ha przeliczeniowe, które posiadają 
status osoby bezrobotnej zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. d 
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jest 
ukierunkowane na podjęcie zatrudnienia poza rolnictwem i 
ma na celu przejście z systemu ubezpieczeń społecznych 
rolników do ogólnego systemu ubezpieczeń społecznych. 

5 
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Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na 
podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. Zaleca 
się, aby zapisy świadczące o spełnieniu niniejszego kryterium 
zostały zawarte w punkcie 3.1.1 i 3.2 wniosku. 

3. 
Wnioskodawca posiada siedzibę na 
terenie województwa podkarpackiego. 

Efektywność kosztowa projektów realizowanych przez 
podmioty posiadające potencjał i zaplecze do realizacji 
projektu na miejscu jego realizacji jest wyższa od projektów 
podmiotów, które ten potencjał muszą pozyskać np. wynająć, 
skorzystać z podwykonawców. Realizacja projektu przez 
Wnioskodawców posiadających siedzibę na terenie 
województwa podkarpackiego jest uzasadniona lokalnym 
charakterem wsparcia. 
Wnioskodawca powinien posiadać siedzibę, o której mowa 
powyżej, w okresie co najmniej roku do momentu złożenia 
wniosku o dofinansowanie. 
Główna siedziba wnioskodawcy musi być wykazana w jego 
dokumentach rejestrowych. 
Wskazane kryterium nie dotyczy Partnera. 

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na 
podstawie punktu 2.7 wniosku o dofinansowanie 
projektu oraz na podstawie pisemnego oświadczenia 
wnioskodawcy dotyczącego okresu działalności na 
terenie województwa podkarpackiego umieszczonego w 
punkcie 4.4 wniosku o dofinansowanie. 

15 
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1.2.5 Specyficzne kryteria wyboru projektów konkursowych w ramach działania 7.4 – Przeniesione do 
załącznika nr 4 – Ramowe Plany Działania RPO WP 2014-2020.. 
 

1.2.6 Specyficzne kryteria wyboru projektów konkursowych w ramach działania 7.5 –  Rozwój 
kompetencji pracowników sektora MŚP w zakresie VII osi priorytetowej Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Regionalny rynek pracy. 
 

Ocena formalna 

KRYTERIA SPECYFICZNE DLA OP VII. REGIONALNY RYNEK PRACY 

Działanie 7.5  - ROZWÓJ KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW SEKTORA MŚP 

OCENA FORMALNA - Kryteria specyficzne dostępu 

Lp. 
Nazwa kryterium Definicja / wyjaśnienie  TAK/NIE/NIE DOTYCZY 

1. Projekt jest realizowany wyłącznie na 
terenie jednego z wymienionych poniżej 
subregionu, obejmującego wszystkie 
wymienione powiaty: 
 
1. subregion „SR” - rzeszowski grodzki, 
rzeszowski ziemski, dębicki, leżajski, 
łańcucki, ropczycko-sędziszowski.  
 
2. subregion „SK” - krośnieński grodzki, 
krośnieński ziemski, jasielski, 
brzozowski, sanocki, leski, bieszczadzki, 

Podział wsparcia na przedmiotowe subregiony jest zbliżony 
do podziału administracyjnego z lat 1975 - 1998 (obszary: 
rzeszowski, krośnieński, przemyski, tarnobrzeski), co ułatwi 
dostęp przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność 
w poszczególnych regionach, do beneficjentów (operatorów) 
realizujących projekt na terenie danego subregionu woj. 
podkarpackiego. Realizowanie planowanego wsparcia na 
terenie poszczególnych subregionów (przez podmioty od 
siebie niezależne) zminimalizuje ryzyko nieosiągnięcia 
wskaźników, które może się pojawić, jeżeli jeden z 
beneficjentów (operatorów) zaprzestanie realizacji projektu.  
Wstrzymanie wsparcia na terenie jednego z subregionów nie 

TAK/ NIE 
 

Niespełnienie kryterium 
skutkuje odrzuceniem 

wniosku 
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strzyżowski. 
 
3. subregion „SP” - przemyski grodzki, 
przemyski ziemski, jarosławski, 
lubaczowski, przeworski. 
 
4. subregion „ST” -  tarnobrzeski 
grodzki, tarnobrzeski ziemski, 
stalowowolski, mielecki, niżański, 
kolbuszowski. 

będzie skutkowało brakiem finansowania usług rozwojowych 
w pozostałej części województwa.  

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na 
podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. Zapisy 
świadczące o spełnieniu niniejszego kryterium będą 
weryfikowane na podstawie informacji, zawartych w punkcie 
1.8 wniosku.  

 

2. Minimalna wielkość grupy docelowej 
projektu (przedsiębiorstw i pracowników 
objętych usługami rozwojowymi w 
programie) realizowanego danym 
subregionie wynosi dla: 
1. subregion „SR” – 375 
przedsiębiorstw, w tym minimum 1 049 
osób; 
 
2. subregion „SK” – 249 
przedsiębiorstw, w tym minimum 695 
osób; 
 
3. subregion „SP” – 163 
przedsiębiorstwa, w tym minimum 456 
osób; 
 
4. subregion „ST” - 217 przedsiębiorstw, 
w tym minimum 605 osób. 

Wskazana liczba przedsiębiorstw i pracowników w 
poszczególnych subregionach określone zostały na 
podstawie analizy, dotyczącej liczby podmiotów 
funkcjonujących w poszczególnych powiatach województwa 
(dane GUS na koniec 2015 r.). Kryterium takie związane jest 
z koniecznością realizacji wskaźników, określonych w 
ramach RPO WP 2014-2020. W związku z powyższym 
założono odpowiednie wartości, bezpośrednio wynikające z 
danych GUS. Przedstawiona struktura ułatwi beneficjentom 
(operatorom) konstruowanie wniosku oraz przygotowanie 
harmonogramów planowanego wsparcia.  
 
Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na 
podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. Zaleca 
się, aby zapisy świadczące o spełnieniu niniejszego 
kryterium zostały zawarte w punkcie 3.1.1 wniosku. 

 

TAK/ NIE 
 

Niespełnienie kryterium 
skutkuje odrzuceniem 

wniosku 

3. W ramach grupy docelowej projektu, 
wsparcie obejmuje minimum; 62% 
samozatrudnionych i 
mikroprzedsiębiorstw, oraz 28% małych 

Wsparcie w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania 
będzie kierowane przede wszystkim do mikroprzedsiębiorstw 
i firm małych, które najrzadziej korzystają z możliwości 
podnoszenia kwalifikacji zatrudnionych pracowników. Na 

TAK/ NIE 
 

Niespełnienie kryterium 
skutkuje odrzuceniem 
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przedsiębiorstw, tj. 
 
1. subregion „SR”: 
- samozatrudnieni i 
mikroprzedsiębiorstwa; 232 
przedsiębiorstwa,  
- małe przedsiębiorstwa; 105 
przedsiębiorstw. 
 
2. subregion „SK”: 
- samozatrudnieni i 
mikroprzedsiębiorstwa; 154 
przedsiębiorstw,  
- małe przedsiębiorstwa; 70 
przedsiębiorstw. 
 
3. subregion „SP”:   
- samozatrudnieni i 
mikroprzedsiębiorstwa; 101 
przedsiębiorstw,  
- małe przedsiębiorstwa; 46 
przedsiębiorstw. 
 
4. subregion „ST”: 
- samozatrudnieni i 
mikroprzedsiębiorstwa; 134 
przedsiębiorstwa,  
- małe przedsiębiorstwa; 61 
przedsiębiorstw. 
 
 

podstawie danych historycznych z PO KL (dotyczących 
struktury wsparcia pod kątem pomocy udzielanej firmom ze 
względu na ich wielkość) obliczono wartości, planowane do 
osiągnięcia w bieżącej perspektywie dla każdego z 
wyodrębnionych subregionów. Ze względu na założenie w 
obecnej perspektywie finansowej realizacji dwóch 
konkursów, wartości wskaźników podzielono równomiernie - 
w odniesieniu do środków finansowych, które założono na 
wsparcie rozwoju kompetencji pracowników sektora MSP 
(Działanie 7.5, RPO WP 2014 – 2020) oraz do wielkości 
subregionów.  Racjonalny rozkład środków finansowych w 
ramach zakładanych przedsięwzięć wpłynie również 
pozytywnie na realizację wskaźników do osiągnięcia. 
 
Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na 
podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. Zaleca 
się, aby zapisy świadczące o spełnieniu niniejszego 
kryterium zostały zawarte w punkcie 3.2 wniosku. 

 

wniosku 

4. 
Projekt jest skierowany do grup 

Realizacja projektu wyłącznie dla podmiotów gospodarczych 
i pracowników przedsiębiorstw z terenu województwa 

TAK/ NIE 
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docelowych z obszaru wybranego 
subregionu województwa 
podkarpackiego - mikro, małych i 
średnich przedsiębiorstw (i ich 
pracowników), które mają siedzibę lub 
oddział albo miejsce wykonywania 
działalności gospodarczej na terenie 
województwa podkarpackiego na dzień 
podpisania umowy promesy. 
Oddział/siedziba/miejsce wykonywania 
działalności gospodarczej mają być 
wpisane we właściwym rejestrze lub 
ewidencji na moment złożenia wniosku. 

 
 

podkarpackiego jest uzasadniona regionalnym charakterem 
przewidzianego wsparcia oraz wynika z konieczności 
wspierania regionalnej gospodarki i realizacji dokumentów 
strategicznych przez Samorząd Województwa 
Podkarpackiego. W związku z czym zaplanowano podział 
województwa na cztery subregiony – zatem, wsparcie będzie 
kierowane do firm i ich pracowników, działających na danym 
obszarze.  
 
Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na 
podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. Zaleca 
się, aby zapisy świadczące o spełnieniu niniejszego 
kryterium zostały zawarte w punkcie 3.2 wniosku. 

 

Niespełnienie kryterium 
skutkuje odrzuceniem 

wniosku 

5. Wśród osób objętych wsparciem w 
ramach projektu minimum 42% 
uczestników stanowią pracownicy MŚP 
o niskich kwalifikacjach, tj. 

1. subregion „SR”; 441 osób, 
2. subregion „SK”; 292 osób, 
3. subregion „SP”; 191 osób, 
4. subregion „ST”; 254 osób. 

Grupa ta została zidentyfikowana w województwie 
podkarpackim, jako szczególnie defaworyzowana na rynku 
pracy i posiadająca największe trudności na rynku pracy z 
uwagi na nieaktualne lub nieadekwatne do potrzeb 
pracodawców kwalifikacje, ale także utrudniony dostęp do 
uczestnictwa w realizowanych projektach. Wdrożenie 
projektów spełniających powyższe kryterium ma na celu 
zwiększenie zdolności osób pracujących o niskich 
kwalifikacjach zawodowych (wykształcenie do poziomu 
ISCED 3 włącznie zgodnie z Międzynarodową Standardową 
Klasyfikacją Kształcenia (ISCED 2011)) do utrzymania 
aktywności zawodowej na rynku pracy. Wskaźnik 
procentowy wynika ze struktury pracowników 
przedsiębiorstw, które zostały objęte wsparciem w 
poprzedniej perspektywie finansowej. 

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na 
podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. Zaleca 

TAK/ NIE 
 

Niespełnienie kryterium 
skutkuje odrzuceniem 

wniosku 
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się, aby zapisy świadczące o spełnieniu niniejszego 
kryterium zostały zawarte w punkcie 3.2 wniosku. 

6. Wśród osób objętych wsparciem w 
ramach projektu minimum 12 % 
uczestników stanowią pracownicy MŚP 
w wieku powyżej 50r.ż., tj. 

1. subregion „SR”; 118 osób, 
2. subregion „SK”; 79 osób, 
3. subregion „SP”; 51 osób, 
4. subregion „ST”; 68 osób. 

Grupa ta została zidentyfikowana w województwie 
podkarpackim, jako szczególnie defaworyzowana na rynku 
pracy i posiadająca największe trudności na rynku pracy z 
uwagi na nieaktualne lub nieadekwatne do potrzeb 
pracodawców kwalifikacje, ale także utrudniony dostęp do 
uczestnictwa w realizowanych projektach. Wdrożenie 
projektów, spełniających powyższe kryteria, ma na celu 
zwiększenie zdolności osób pracujących, powyżej 50 roku 
życia, do utrzymana aktywności zawodowej na rynku pracy. 
Ponadto przyczynią się one do sięgnięcia przez 
pracodawców do zasobów kadrowych, będących do tej pory 
uważanymi za niewystarczająco wydajne. 
 
Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na 
podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. Zaleca 
się, aby zapisy świadczące o spełnieniu niniejszego 
kryterium zostały zawarte w punkcie 3.2 wniosku. 

 

TAK/ NIE 
 

Niespełnienie kryterium 
skutkuje odrzuceniem 

wniosku 

7. Projekt przewiduje wyższe o 10% 

dofinansowanie usług rozwojowych:  

➢ kończących się nabyciem lub 
potwierdzeniem kwalifikacji, 

➢ dla osób o niskich kwalifikacjach, 
➢ dla osób w wieku powyżej 50 r. ż. 

 

Wsparcie dodatkowym dofinansowaniem usług rozwojowych 
kończących się nabyciem lub potwierdzeniem kwalifikacji, 
wynika ze szczególnej potrzeby premiowania tych usług, 
które bezpośrednio mogą przyczynić się do poprawy 
konkurencyjności MŚP. Zarówno Rejestr Usług 
Rozwojowych jak również Podmiotowy System 
Finansowania usług rozwojowych powinny zostać ściśle 
powiązane z Krajową Ramą Kwalifikacji. W szczególności, 
usługi szkoleniowe zarejestrowane w RUR powinny być 
obligatoryjnie opisane językiem efektów uczenia się oraz 
odwoływać się do warunków walidacji określonych w ustawie 

TAK/ NIE 
 

Niespełnienie kryterium 
skutkuje odrzuceniem 

wniosku 
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o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Wsparcie w postaci 
zwiększenia o 10 % dofinansowania usługi rozwojowej 
skierowanej do osób o niskich kwalifikacjach oraz osób w 
wieku powyżej 50 r. ż., wynika bezpośrednio z faktu, iż grupy 
te zostały zidentyfikowane, jako szczególnie 
defaworyzowane na rynku pracy w województwie 
podkarpackim. 
Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na 
podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. Zaleca 
się, aby zapisy świadczące o spełnieniu niniejszego 
kryterium zostały zawarte w punkcie 3.2 wniosku. 

8. Beneficjent (operator) (jeden podmiot 
może wystąpić maksymalnie cztery razy 
zarówno, jako Lider, jak i Partner) składa 
nie więcej niż cztery wnioski o 
dofinansowanie projektu  
w ramach danego konkursu – po jednym 
na każdy z subregionów, przy czym 
możliwe jest podpisanie umowy tylko z 
jednym beneficjentem (operatorem) na 
jeden subregion, niezależnie od liczby 
projektów beneficjenta (operatora), które 
zostały ocenione pozytywnie. 

Kryterium to, z jednej strony ułatwi ocenę zdolności 
beneficjenta (operatora) do realizacji projektu (ocena 
zdolności finansowej i zapewnienia wymaganej liczby 
odpowiednio wykwalifikowanych pracowników), z drugiej zaś 
ograniczy liczbę projektów, składanych przez jednego 
beneficjenta (operatora) i zapewni możliwość złożenia 
projektów dla każdego z wskazanych subregionów. 
Określenie ww. kryterium ma również na celu realizację 
wsparcia przez niezależne od siebie podmioty, na terenie 
poszczególnych subregionów, co z kolei pozwoli na 
minimalizację ryzyka niewłaściwej realizacji przedmiotowych 
projektów, w sytuacji gdy pojedynczy operator (z różnych 
względów), nie będzie mógł prawidłowo wdrażać 
zaplanowanych przedsięwzięć. Zaprzestanie działań na 
terenie jednego z subregionów nie będzie skutkowało 
brakiem wsparcia w pozostałej części województwa.  

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na 
podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. Zapisy 
świadczące o spełnieniu niniejszego kryterium będą 
weryfikowane na podstawie informacji, zawartych w 

TAK/ NIE 
 

Niespełnienie kryterium 
skutkuje odrzuceniem 

wniosku 
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punktach 2.1 i 2.10 wniosku oraz rejestru wniosków o 
dofinansowanie projektu. 

9. Beneficjent (operator) i/lub Partner na 
dzień złożenia wniosku o 
dofinansowanie posiada, co najmniej 
dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu 
działalności w obszarze merytorycznym, 
którego dotyczy projekt, (jako instytucja 
otoczenia biznesu).  

Doświadczenie Beneficjentów jako instytucji otoczenia 
biznesu, związane z realizacją przedsięwzięć w zakresie 
wsparcia dla przedsiębiorców, poprzez świadczenie usług na 
rzecz MŚP (szkolenia, doradztwo, coaching, wsparcie 
finansowe, mentoring) ułatwi sprawną i skuteczną realizację 
zaplanowanych działań, skierowanych do przedsiębiorstw, 
zainteresowanych skorzystaniem z Podmiotowego Systemu 
Finansowania Usług Rozwojowych. Beneficjenci, realizujący 
działania w w/w obszarach, posiadają sprawnie 
funkcjonujące procedury, związane z bezpośrednim 
kontaktem z podkarpackimi firmami, doświadczenie, 
niezbędne przy spełnieniu wymogów odnośnie udzielania 
pomocy publicznej przedsiębiorcom, co jest koniecznym 
warunkiem dla sprawnej realizacji działań projektowych, 
związanych z wdrażaniem Podmiotowego Systemu 
Finansowania. Beneficjent – operator zobowiązany jest do 
przedstawienia we wniosku szerokiej i pogłębionej informacji 
o posiadanym doświadczeniu. 

Pod pojęciem instytucji otoczenia biznesu rozumie się: 

Ośrodki przedsiębiorczości – szeroka promocja i inkubacja 
przedsiębiorczości (często w grupach dyskryminowanych), 
dostarczanie usług wsparcia do małych firm i aktywizacja 
rozwoju regionów peryferyjnych lub dotkniętych kryzysem 
strukturalnym; 

Ośrodki innowacji – szeroka promocja i inkubacja 
innowacyjnej przedsiębiorczości, transfer technologii i 
dostarczanie usług proinnowacyjnych, aktywizacja 
przedsiębiorczości akademickiej i współpracy nauki z 

TAK/ NIE 
 

Niespełnienie kryterium 
skutkuje odrzuceniem 

wniosku 
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biznesem; 

Instytucje finansowe – ułatwienie dostępu do finansowania 
działalności nowo powstałych oraz małych firm bez historii 
kredytowej, dostarczanie usług finansowych dostosowanych 
do specyfiki innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych.  

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na 
podstawie dokumentów, potwierdzających, że beneficjent – 
operator świadczył usługi na rzecz MŚP. Na wezwanie 
Instytucji Organizującej Konkurs (IOK) wnioskodawca jest 
zobowiązany do przedstawienia dokumentów w wymaganej 
przez IOK formie (np. umowy, referencje – w przypadku 
referencji powinny one potwierdzać zakończone działania na 
rzecz MŚP i zawierać informację o kwotach zrealizowanych 
działań, założonych celach i rezultatach, stopniu ich 
osiągnięcia itp.), z jednostek, mogących potwierdzić 
wskazane we wniosku doświadczenie.   

Zaleca się, aby zapisy świadczące o spełnieniu niniejszego 
kryterium zostały zawarte w punkcie 4.4 wniosku.  

10. Projekt zakłada realizację wsparcia w 
oparciu o funkcjonujący Rejestr Usług 
Rozwojowych. 

Wsparcie w ramach Podmiotowych Systemów Finansowania 
musi być realizowane zgodnie z krajowymi Wytycznymi w 
zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania 
przedsiębiorstw i pracowników do zmian na lata 2014-2020 
 
Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na 
podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. Zaleca 
się, aby zapisy świadczące o spełnieniu niniejszego 
kryterium zostały zawarte w punkcie 4.1 wniosku. 

 

TAK/ NIE 
 

Niespełnienie kryterium 
skutkuje odrzuceniem 

wniosku 
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11. Okres realizacji projektu wynosi 
minimum 24 miesiące oraz kończy się 
nie wcześniej niż 31.12.2018 r.  

Realizacja projektu w ramach minimalnego okresu czasu 
umożliwi wytworzenie wśród regionalnych podmiotów 
gospodarczych świadomości funkcjonowania danego 
Beneficjenta, jako operatora Podmiotowego Systemu 
Finansowania w danym subregionie. Ułatwi to również 
Beneficjentom (operatorom) planowanie długoterminowych 
działań, związanych z koniecznością zrealizowania 
określonych wskaźników w ramach danego subregionu 
województwa.  
 
Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na 
podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. Zapisy 
świadczące o spełnieniu niniejszego kryterium będą 
weryfikowane na podstawie informacji, zawartych w punkcie 
1.7 wniosku. 

TAK/ NIE 
 

Niespełnienie kryterium 
skutkuje odrzuceniem 

wniosku 

12. Beneficjent (operator) w okresie 
realizacji projektu prowadzi biuro 
projektu (lub posiada siedzibę, filię, 
delegaturę, oddział czy inną prawnie 
dozwoloną formę organizacyjną 
działalności podmiotu) na terenie 
jednego wybranego subregionu 
województwa podkarpackiego, w którym 
realizuje projekt, z możliwością 
udostępnienia pełnej dokumentacji 
wdrażanego projektu oraz zapewniające 
uczestnikom projektu możliwość 
osobistego kontaktu z kadrą projektu 

Zlokalizowanie biura projektu na terenie województwa 
podkarpackiego jest uzasadnione regionalnym charakterem 
wsparcia oraz wynika z konieczności stałego reagowania 
beneficjentów (operatorów) na dynamicznie zmieniającą się 
sytuację regionalnej gospodarce, a także zapewnienia 
odpowiedniej bliskości zespołu projektowego do problemów 
napotykanych przez uczestników projektu i ścisłą 
współpracę zespołu projektowego z Instytucją 
Pośredniczącą i partnerami lokalnymi, umożliwiając 
realizację zasady rozwoju lokalnego. Umieszczenie ośrodka 
administrującego projektem na terenie subregionu, w którym 
projekt będzie realizowany, ułatwi zarządzanie projektem 
(przede wszystkim jego zakresem, ryzykiem i komunikacją), 
a tym samym zwiększy skuteczność działań realizowanych 
na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w regionie. 
 
Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na 
podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. Zaleca 

TAK/ NIE 
 

Niespełnienie kryterium 
skutkuje odrzuceniem 

wniosku 
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się, aby zapisy świadczące o spełnieniu niniejszego 
kryterium zostały zawarte w punkcie 4.5 wniosku. 

 

 

1.2.7 Specyficzne kryteria wyboru projektów konkursowych w ramach działania 7.6 – Programy 
profilaktyczne i zdrowotne w regionie w zakresie VII osi priorytetowej Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Regionalny rynek pracy. 
 

Ocena formalna 

KRYTERIA SPECYFICZNE DLA OP VII. REGIONALNY RYNEK PRACY 

DZIAŁANIE 7.6 – PROGRAMY PROFILAKTYCZNE I ZDROWOTNE W REGIONIE – projekty konkursowe 

OCENA FORMALNA – Kryteria specyficzne dostępu 

Lp.  Nazwa kryterium  Definicja / wyjaśnienie  TAK / NIE / NIE DOTYCZY  

1. 

Działania realizowane w ramach projektu 
będą służyły zwiększeniu zgłaszalności 
do udziału w świadczeniach 
zdrowotnych realizowanych w ramach 
Programu profilaktyki raka piersi i/lub 
Programu profilaktyki raka szyjki macicy 
wykonywanych wyłącznie przez 
podmioty, które posiadają kontrakt  
z płatnikiem w ramach tego 
programu/ów 

(dotyczy podmiotów ubiegających się  
o dofinansowanie działań w zakresie profilaktyki 
wykrywania raka piersi i/lub raka szyjki macicy). 

Wprowadzenie kryterium wynika z konieczności spełnienia 
wymagań wynikających z Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-
2020 w kontekście zapewnienia w projekcie wysokiej, 
jakości wsparcia zgodnego z warunkami realizacji 
przedsięwzięć w ramach Programu profilaktyki raka piersi 
i/lub Programu profilaktyki raka szyjki macicy. 
Kryterium jest również zgodne z rekomendacjami Komitetu 
Sterującego do spraw koordynacji EFSI w sektorze zdrowia 
(Uchwała Nr 24/2016). 
Kryterium zapewni komplementarność działań regionalnych 
w zakresie profilaktyki raka piersi i szyjki macicy  
z działaniami podejmowanymi na poziomie krajowym. 

TAK / NIE 

Niespełnienie kryterium 
skutkuje odrzuceniem 

wniosku 
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Kryterium dotyczy wyłącznie projektów, które zakładają 
realizację działań w zakresie profilaktyki wykrywania raka 
piersi i/lub szyjki macicy. 
Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na 
podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. Zaleca 
się, aby zapisy świadczące o spełnieniu niniejszego 
kryterium zostały zawarte w punkcie 3.1.2 i/lub 4.1 wniosku. 
Kryterium będzie weryfikowane również w oparciu o dane 
zawarte w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność 
Leczniczą. 

2. 

Co najmniej 20% uczestniczek projektu 
będą stanowiły kobiety, które na 
podstawie SIMP (System Informatyczny 
Monitorowania Profilaktyki) nigdy nie 
wykonywały badań profilaktycznych  
w kierunku wykrycia raka piersi i/lub 
raka szyjki macicy, a które kwalifikują 
się do udziału w programie  

(dotyczy podmiotów ubiegających się  
o dofinansowanie działań w zakresie profilaktyki 
wykrywania raka piersi i/lub raka szyjki macicy). 

Zastosowanie kryterium przyczyni się do zwiększenia 
populacji objętej programem profilaktyki raka piersi i raka 
szyjki macicy. 
Kryterium wskazuje na konieczność posiadania przez 
Wnioskodawcę i/lub Partnera dostępu do Systemu 
Informatycznego Monitorowania Profilaktyki. 
Kryterium dotyczy wyłącznie projektów, które zakładają 
realizację działań w zakresie profilaktyki wykrywania raka 
piersi i/lub szyjki macicy. 
Wskazany procent uczestniczek należy traktować 
rozłącznie dla obydwu programów profilaktycznych (20% 
uczestniczek w ramach profilaktyki raka piersi i 20% 
uczestniczek w ramach profilaktyki raka szyjki macicy). 
Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na 
podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. Zaleca 
się, aby zapisy świadczące o spełnieniu niniejszego 
kryterium zostały zawarte w punkcie 3.1.1 i 3.2 wniosku. 

TAK / NIE 

Niespełnienie kryterium 
skutkuje odrzuceniem 

wniosku 

3. 

Realizacja projektu odbywa się  
w partnerstwie, z co najmniej jedną 
placówką POZ, gdy Wnioskodawcą nie 
jest placówka POZ  

(dotyczy podmiotów ubiegających się  

Zaangażowanie lekarzy i pielęgniarek podstawowej opieki 
zdrowotnej zapewni większą efektywność i kompleksowość 
podejmowanych działań projektowych poprzez bezpośredni 
kontakt z potencjalnymi odbiorcami wsparcia.  
Wnioskodawca lub partner musi być podmiotem 
wykonującym działalność leczniczą udzielającym 

TAK / NIE 

Niespełnienie kryterium 
skutkuje odrzuceniem 

wniosku 
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o dofinansowanie działań w zakresie profilaktyki 
wykrywania raka piersi i/lub raka szyjki macicy). 

świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka 
zdrowotna. Kryterium jest zgodne z Wytycznymi w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-
2020 oraz rekomendacjami Komitetu Sterującego do spraw 
koordynacji EFSI w sektorze zdrowia (Uchwała Nr 
24/2016). 
Kryterium dotyczy wyłącznie projektów, które zakładają 
realizację działań w zakresie profilaktyki wykrywania raka 
piersi i/lub szyjki macicy. 
Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na 
podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. Zaleca 
się, aby zapisy świadczące o spełnieniu niniejszego 
kryterium zostały zawarte w punkcie 4.1, 4.3 i 4.4 wniosku. 

4. 

Projekt będzie realizowany na terenie 
całego województwa podkarpackiego,  
a jednocześnie zakłada koncentrację 
działań na terenie powiatów, które 
stanowią tzw. „białe plamy” w zakresie 
profilaktyki raka piersi i / lub raka szyjki 
macicy poprzez objęcie wparciem 
kobiet, z których co najmniej 20% 
mieszka na obszarach o szczególnie 
niskiej zgłaszalności, wskazanych w 
załącznikach do regulaminu konkursu 

(dotyczy podmiotów ubiegających się  
o dofinansowanie działań w zakresie profilaktyki 
wykrywania raka piersi i/lub raka szyjki macicy). 

Wprowadzenie kryterium wynika z konieczności zapewnienia 
dostępności do badań jak największej liczbie osób z terenu 
województwa podkarpackiego. Objęcie wsparciem 
wszystkich mieszkańców województwa jest zasadne w 
kontekście dostępnych danych świadczących o niskim 
poziomie zgłaszalności na badania profilaktyczne w kierunku 
wykrywania raka piersi i szyjki macicy.  
Kryterium jest zgodne z rekomendacjami Komitetu 
Sterującego do spraw koordynacji EFSI w sektorze zdrowia 
(Uchwała Nr 24/2016) wskazującymi na konieczność 
skoncentrowania działań na obszarach „białych plam” w 
zakresie profilaktyki raka piersi / raka szyjki macicy 
wskazanych przez Centrum Onkologii – Instytut im. Marii 
Skłodowskiej – Curie. 
Kryterium dotyczy projektów, które zakładają realizację 
działań w zakresie profilaktyki wykrywania raka piersi i/lub 
szyjki macicy. 
Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na 
podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. Zaleca 

TAK / NIE 

Niespełnienie kryterium 
skutkuje odrzuceniem 

wniosku 
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się, aby zapisy świadczące o spełnieniu niniejszego 
kryterium zostały zawarte w punkcie 3.1.1, 3.2 i 4.1 
wniosku. 

5. 

Wnioskodawca i/lub Partner spełnia 
wymogi w zakresie zatrudnionego 
personelu oraz posiadanego zaplecza 
technicznego zgodne z wymogami 
stawianymi w konkursie ofert na wybór 
realizatorów zadania pn.: ”Program 
badań przesiewowych raka jelita 
grubego” w zakresie wykonywania 
badań kolonoskopowych w systemie 
zapraszanym / oportunistycznym na lata 
2016-2018 

(dotyczy podmiotów ubiegających się  
o dofinansowanie działań w zakresie profilaktyki 
wykrywania raka jelita grubego). 

Zastosowanie kryterium wynika z konieczności spełnienia 
minimalnych wymagań w zakresie zatrudnionego personelu 
oraz wyposażenia w sprzęt i niezbędną aparaturę do 
wykonywania badań obowiązujących w ramach właściwych 
konkursów krajowych realizowanych ze środków innych niż 
EFS w zakresie profilaktyki nowotworu jelita grubego. 
Wprowadzenie kryterium zapewni adekwatność potencjału 
i doświadczenia Wnioskodawcy i/lub Partnera/ów do skali 
i zakresu zaplanowanych działań w projekcie, co zwiększy 
skuteczność realizowanego wsparcia.  
Kryterium dotyczy projektów, które zakładają realizację 
działań w zakresie profilaktyki wykrywania raka jelita 
grubego. 
Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na 
podstawie oświadczenia Wnioskodawcy w treści wniosku 
o dofinansowanie projektu o posiadaniu personelu oraz 
spełnieniu wymagań technicznych zgodnych z wymogami 
stawianymi przez Ministra Zdrowia realizatorom zadania 
Narodowego Programu Zwalczania Chorób 
Nowotworowych pn.: „Program badań przesiewowych raka 
jelita grubego”, w zakresie wykonywania badań 
kolonoskopowych w systemie zapraszanym i/lub w 
systemie oportunistycznym na lata 2016-2018. Zaleca się, 
aby zapisy świadczące o spełnieniu niniejszego kryterium 
zostały zawarte w punkcie 4.3 wniosku. 

TAK / NIE 

Niespełnienie kryterium 
skutkuje odrzuceniem 

wniosku 

6. 

Projekt będzie realizowany na terenie 
wszystkich powiatów, które stanowią 
tzw. „białe plamy” w zakresie 
profilaktyki raka jelita grubego  

Wprowadzenie kryterium wynika z konieczności zapewnienia 
dostępności do badań jak największej liczbie osób z terenu 
województwa podkarpackiego. Na podstawie danych 
wskazanych przez Centrum Onkologii –  Instytut im. Marii 
Skłodowskiej-Curie zdecydowana większość powiatów 

TAK / NIE 

Niespełnienie kryterium 
skutkuje odrzuceniem 



Załącznik nr 3b do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 
17 października 2017 r. 

51 
 

 

 

(dotyczy podmiotów ubiegających się o 
dofinansowanie działań w zakresie profilaktyki 

wykrywania raka jelita grubego). 

województwa podkarpackiego stanowi tzw. „białe plamy” w 
zakresie profilaktyki raka jelita grubego. 
Kryterium jest zgodne z rekomendacjami Komitetu 
Sterującego do spraw koordynacji EFSI w sektorze zdrowia 
(Uchwała Nr 24/2016). 
Kryterium dotyczy projektów, które zakładają realizację 
działań w zakresie profilaktyki wykrywania raka jelita 
grubego. 
Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na 
podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. Zaleca 
się, aby zapisy świadczące o spełnieniu niniejszego 

kryterium zostały zawarte w punkcie 3.2 wniosku. 

wniosku 

7. 

Grupę docelową w projekcie stanowią 
osoby w wieku aktywności zawodowej, 
będące w grupie podwyższonego ryzyka 
tj.: 
– w ramach Programu profilaktyki raka 
piersi – kobiety w wieku 50-67 lat; 
– w ramach Programu profilaktyki raka 
szyjki macicy – kobiety w wieku 25-59 
lat; 
– w ramach profilaktyki raka jelita 
grubego – osoby wskazane w 
Narodowym Programie Zwalczania 
Chorób Nowotworowych na lata 2016-
2024 

(dotyczy podmiotów ubiegających się o 

dofinansowanie działań w zakresie profilaktyki 
wykrywania raka piersi i/lub raka szyjki macicy 
i/lub raka jelita grubego). 

Kryterium zapewni objęcie badaniami skriningowymi, w celu 
wczesnego wykrycia choroby, osób będących w grupach 
wiekowych odznaczających się znaczącym wzrostem 
zachorowań. Uczestnictwo w projekcie zwiększy szanse 
tych osób na dłuższe zachowanie zdrowia oraz utrzymanie 
aktywności zawodowej na rynku pracy. 

Zgodnie z Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO 
WP na lata 2014-2020 przez osoby w wieku aktywności 
zawodowej rozumie się osoby w wieku 18-67 lat. 
Kryterium jest zgodne z rekomendacjami Komitetu 
Sterującego do spraw koordynacji EFSI w sektorze zdrowia 
(Uchwała Nr 24/2016). 
Kryterium dotyczy projektów, które zakładają realizację 
działań w zakresie profilaktyki wykrywania raka piersi i/lub 
szyjki macicy i/lub raka jelita grubego. 
Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na 
podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. Zaleca 
się, aby zapisy świadczące o spełnieniu niniejszego 

kryterium zostały zawarte w punkcie 3.2 wniosku. 

TAK / NIE 

Niespełnienie kryterium 
skutkuje odrzuceniem 

wniosku 
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8. 

Wnioskodawca/Partner składa nie więcej 
niż 1 wniosek o dofinansowanie projektu  

(dotyczy podmiotów ubiegających się  
o dofinansowanie działań w zakresie profilaktyki 
wykrywania raka piersi i/lub raka szyjki macicy 
i/lub raka jelita grubego). 

Kryterium zostało wprowadzone, aby umożliwić większej 
liczbie podmiotów dostęp do realizacji projektów. 
Złożenie przez Projektodawcę – niezależnie czy działa jako 
Beneficjent czy Partner projektu – więcej niż jednego 
wniosku o dofinansowanie projektu w odpowiedzi na 
ogłoszony konkurs skutkuje odrzuceniem wszystkich 
złożonych przez niego wniosków z uwagi na niespełnienie 
kryterium. 
Kryterium jest zgodne z rekomendacjami Komitetu 
Sterującego do spraw koordynacji EFSI w sektorze zdrowia 
(Uchwała Nr 24/2016). 
Kryterium dotyczy projektów, które zakładają realizację 
działań w zakresie profilaktyki wykrywania raka piersi i/lub 
szyjki macicy i/lub raka jelita grubego. 
Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na 
podstawie rejestru wniosków o dofinansowanie projektu 
sporządzonego przez Instytucję Organizującą Konkurs. 

TAK / NIE 

Niespełnienie kryterium 
skutkuje odrzuceniem 

wniosku 

9. 

Zaplanowane w projekcie działania będą 
realizowane zgodnie z zasadą 
dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami  

(dotyczy podmiotów ubiegających się o 

dofinansowanie działań w zakresie profilaktyki 
wykrywania raka piersi i/lub raka szyjki macicy 
i/lub raka jelita grubego). 

Wprowadzenie kryterium wynika z konieczności spełnienia 
wymagań wynikających z Wytycznych w zakresie realizacji 
zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, oraz 
zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 
funduszy unijnych na lata 2014-2020 oraz Agendy działań 
na rzecz równości szans i niedyskryminacji w ramach 
funduszy unijnych na lata 2014-2020. 
Ww. wytyczne nakładają na każdego projektodawcę 
obowiązek zaplanowania, a następnie zrealizowania 
wszystkich działań, które są niezbędne do umożliwienia 
osobom z niepełnosprawnościami udziału w projekcie.  
Kryterium dotyczy projektów, które zakładają realizację 
działań w zakresie profilaktyki wykrywania raka piersi i/lub 
szyjki macicy i/lub raka jelita grubego. 
Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na 

TAK / NIE 

Niespełnienie kryterium 
skutkuje odrzuceniem 

wniosku 
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podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. Zaleca 
się, aby zapisy świadczące o spełnieniu niniejszego 
kryterium zostały zawarte w punkcie 3.1.1, 3.2 i 4.1 
wniosku. 

 

 

Ocena merytoryczna 

KRYTERIA SPECYFICZNE DLA OP VII. REGIONALNY RYNEK PRACY 

DZIAŁANIE 7.6 – PROGRAMY PROFILAKTYCZNE I ZDROWOTNE W REGIONIE – projekty konkursowe 

OCENA MERYTORYCZNA – Kryteria specyficzne premiujące  

Lp.  Nazwa kryterium  Definicja / wyjaśnienie  
Max. liczba punktów  

(40 pkt.)  

1. 

Realizacja projektu odbywa się  
w partnerstwie pomiędzy podmiotem 
wykonującym działalność leczniczą oraz 
co najmniej jedną organizacją 
pozarządową, której działalność 
statutowa jest związana z 
upowszechnianiem edukacji 
prozdrowotnej lub promocją udziału w 
badaniach diagnostycznych w kierunku 
wczesnego wykrywania raka piersi / raka 
szyjki macicy  

(dotyczy podmiotów ubiegających się o 
dofinansowanie działań w zakresie profilaktyki 
wykrywania raka piersi i/lub raka szyjki macicy). 

Organizacje pozarządowe prowadzące działalność  
w zakresie ochrony i promocji zdrowia koncentrują się na 
rozwiązywaniu określonych problemów, są skuteczne  
i dobrze wyspecjalizowane, a tym samym profesjonalnie 
realizują swoje działania. Stanowią one znaczący potencjał 
dla ochrony zdrowia społeczności lokalnych. Stąd też 
dodatkowo punktowane będą projekty realizowane  
w partnerstwie z co najmniej jedną organizacją pozarządową. 
Kryterium jest zgodne z Wytycznymi w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 oraz 
uwzględnia rekomendacje Komitetu Sterującego do spraw 
koordynacji EFSI w sektorze zdrowia (Uchwała Nr 24/2016). 
Kryterium dotyczy wyłącznie projektów, które zakładają 
realizację działań w zakresie profilaktyki wykrywania raka 
piersi i/lub szyjki macicy. 
Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na 

5 
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podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. Zaleca 
się, aby zapisy świadczące o spełnieniu niniejszego 
kryterium zostały zawarte w punkcie 4.1, 4.3 i 4.4 wniosku. 
Kryterium będzie weryfikowane również w oparciu o dane 
zawarte w  Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność 
Leczniczą 

 

2. 

Projekt zakłada możliwość wykorzystania 
mammobusów / cytobusów i/lub 
zapewnienie dojazdu niezbędnego dla 
realizacji badania  

(dotyczy podmiotów ubiegających się  
o dofinansowanie działań w zakresie profilaktyki 
wykrywania raka piersi i/lub raka szyjki macicy). 

Przedmiotowe kryterium przyczyni się do objęcia wsparciem 
kobiet z małych miejscowości mających utrudniony dostęp do 
badań profilaktycznych ze względu na odległość lub względy 
finansowe. 
Kryterium dotyczy wyłącznie projektów, które zakładają 
realizację działań w zakresie profilaktyki wykrywania raka 
piersi i/lub szyjki macicy. 
Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na 
podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. Zaleca 
się, aby zapisy świadczące o spełnieniu niniejszego kryterium 
zostały zawarte w punkcie 4.1 i/lub 4.3 wniosku. 

7 

3. 

Co najmniej 50% uczestniczek projektu 
będą stanowiły kobiety zamieszkałe  
w miejscowościach poniżej 20 tys. 
mieszkańców, w tym w szczególności na 
obszarach wiejskich  

(dotyczy podmiotów ubiegających się o 
dofinansowanie działań w zakresie profilaktyki 
wykrywania raka piersi i/lub raka szyjki macicy). 

Kryterium pozwoli na objęcie wsparciem kobiet z małych 
miejscowości, które mają ograniczony dostęp do usług 
medycznych. 
Kryterium dotyczy wyłącznie projektów, które zakładają 
realizację działań w zakresie profilaktyki wykrywania raka 
piersi i/lub szyjki macicy. 
Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na 
podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. Zaleca 
się, aby zapisy świadczące o spełnieniu niniejszego kryterium 
zostały zawarte w punkcie 3.1.1 i 3.2 wniosku. 

4 

4. 

Projekt zakłada udział położnych  
w wykonywaniu badań cytologicznych  

(dotyczy podmiotów ubiegających się o 
dofinansowanie działań w zakresie profilaktyki 

Powierzenie wykonywania badań cytologicznych 
wykwalifikowanym położnym zwiększy zgłaszalność na 
badania kobiet, dla których badanie ginekologiczne jest 
krępujące. Kryterium zostało wprowadzone zgodnie  
z zaleceniem Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć 
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

7 
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wykrywania raka szyjki macicy). w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 z uwagi na niską 
zgłaszalność na badania cytologiczne w województwie 
podkarpackim, a tym samym przyczyni się do 
popularyzowania profilaktyki raka szyjki macicy. 
Kryterium dotyczy wyłącznie projektów, które zakładają 
realizację działań w zakresie profilaktyki wykrywania raka 
szyjki macicy. 
Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na 
podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. Zaleca 
się, aby zapisy świadczące o spełnieniu niniejszego kryterium 
zostały zawarte w punkcie 4.1 i/lub 4.3 wniosku. 

5. 

Projekt zakłada włączenie badań 
mammograficznych / cytologicznych / 
kolonoskopowych do pakietu badań 
wykonywanych podczas okresowych 
badań lekarskich pracowników  

(dotyczy podmiotów ubiegających się o 
dofinansowanie działań w zakresie profilaktyki 
wykrywania raka piersi i/lub raka szyjki macicy 
i/lub raka jelita grubego). 

Włączenie badań mammograficznych / cytologicznych / 
kolonoskopowych do badań okresowych przyczyni się do 
upowszechnienia profilaktyki oraz zwiększenia szans na 
wczesne wykrywanie zmian nowotworowych we wczesnym 
stadium, co pozwoli na skuteczniejsze leczenie. 
Kryterium dotyczy projektów, które zakładają realizację 
działań w zakresie profilaktyki wykrywania raka piersi i/lub 
szyjki macicy i/lub raka jelita grubego. 
Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na 
podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. Zaleca 
się, aby zapisy świadczące o spełnieniu niniejszego kryterium 
zostały zawarte w punkcie 4.1 wniosku. 

5 

6. 

Projekt zakłada wykonywanie badań  
w godzinach popołudniowych i 
wieczornych oraz w sobotę  

(dotyczy podmiotów ubiegających się o 
dofinansowanie działań w zakresie profilaktyki 
wykrywania raka piersi i/lub raka szyjki macicy 
i/lub raka jelita grubego). 

Realizacja wsparcia w godzinach popołudniowych  
i wieczornych oraz w sobotę  przyczyni się do zmniejszenia 
barier w dostępie do badań w szczególności dla osób 
pracujących. 
Kryterium jest zgodne z rekomendacjami Komitetu 
Sterującego do spraw koordynacji EFSI w sektorze zdrowia 
(Uchwała Nr 24/2016). 
Kryterium dotyczy projektów, które zakładają realizację 
działań w zakresie profilaktyki wykrywania raka piersi i/lub 
szyjki macicy i/lub raka jelita grubego. 

8 
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Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na 
podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. Zaleca 
się, aby zapisy świadczące o spełnieniu niniejszego kryterium 
zostały zawarte w punkcie 4.1 wniosku. 

7. 

Promowane będą projekty, które są 
komplementarne do innych projektów 
finansowanych ze środków UE (również 
realizowanych we wcześniejszych 
okresach programowania), ze środków 
krajowych lub innych źródeł  

(dotyczy podmiotów ubiegających się o 
dofinansowanie działań w zakresie profilaktyki 
wykrywania raka piersi i/lub raka szyjki macicy 
i/lub raka jelita grubego). 

Premiowane będą projekty wykazujące komplementarność  
z co najmniej jednym innym projektem. 
Komplementarność polityk, strategii, programów, działań, 
projektów to ich dopełnianie się prowadzące do realizacji 
określonego celu. Podkreślić należy, że do uznania działań 
czy projektów za komplementarne nie jest wystarczające 
spełnienie przesłanki takiego samego lub wspólnego celu, 
gdyż ten warunek może być wypełniony w odniesieniu do 
projektów konkurujących ze sobą. Warunkiem koniecznym do 
określenia działań/projektów jako komplementarne jest ich 
uzupełniający się charakter, wykluczający powielanie się 
działań.1 Przykładem komplementarności może być zakup 
sprzętu ze środków UE w perspektywie finansowej 2007-
2013 lub innych źródeł. 
Kryterium jest zgodne z rekomendacjami Komitetu 
Sterującego do spraw koordynacji EFSI w sektorze zdrowia 
(Uchwała Nr 24/2016). 
Kryterium dotyczy projektów, które zakładają realizację 
działań w zakresie profilaktyki wykrywania raka piersi i/lub 
szyjki macicy i/lub raka jelita grubego. 
Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na 
podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. Zaleca 
się, aby zapisy świadczące o spełnieniu niniejszego kryterium 
zostały zawarte w punkcie 4.1 i/lub 4.3 i/lub 4.4 wniosku. 

4 

 

 
                                                           
1 Definicja komplementarności przyjęta w dniu 22 marca 2012 r. przez Komitet Koordynacyjny Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007 - 2013 w ramach Uchwały nr 64 w sprawie 
definicji „komplementarności". 
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1.2.8 Specyficzne kryteria wyboru projektów konkursowych w ramach działania 8.1 – Przeniesione do 
załącznika nr 4 – Ramowe Plany Działania RPO WP 2014-2020. 
 

1.2.9 Specyficzne kryteria wyboru projektów konkursowych w ramach działania 8.2 - Przeniesione do 
załącznika nr 4 – Ramowe Plany Działania RPO WP 2014-2020. . 
 

1.2.10 Specyficzne kryteria wyboru projektów konkursowych w ramach działania 8.3 Zwiększenie 
dostępu do usług społecznych i zdrowotnych 
1.2.10.1 Kryteria dla usług społecznych przeniesione do załącznika nr 4 – Ramowe Plany Działania 

RPO WP 2014-2020. 
1.2.10.2 Specyficzne kryteria wyboru projektów konkursowych w ramach działania 8.3 – Kryteria dla 

usług zdrowotnych 
Ocena formalna 

KRYTERIA SPECYFICZNE dla OP VIII. INTEGRACJA SPOŁECZNA  

 
DZIAŁANIE 8.3 – ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG SPOŁECZNYCH I ZDROWOTNYCH  

Konkurs dla typów projektów 4 i 6 w ramach usług zdrowotnych określonych dla Działania 8.3 w SZOOP RPO WP 2014 – 2020 

OCENA FORMALNA - Kryteria specyficzne dostępu 

Lp. 
Nazwa kryterium Definicja / wyjaśnienie TAK/NIE/NIE DOTYCZY 

1. W przypadku projektów, w ramach 
których dofinansowane będzie 
tworzenie lub funkcjonowanie 
wypożyczalnie sprzętu pielęgnacyjnego, 

Wprowadzenie kryterium ma na celu zachowanie trwałości 
podmiotów utworzonych lub wspieranych ze środków EFS. 
Trwałość powinna być rozumiana jako instytucjonalna 
gotowość podmiotów do świadczenia usług. 

TAK/ NIE/NIE DOTYCZY 
 

Niespełnienie kryterium 
skutkuje odrzuceniem 



Załącznik nr 3b do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 
17 października 2017 r. 

58 
 

 

 

rehabilitacyjnego i wspomagającego, 
Beneficjent zobowiązuje się, do 
zachowania trwałości utworzonych  
podmiotów lub podmiotu, który uzyskał 
dofinansowanie do swojej działalności 
po zakończeniu realizacji projektu co 
najmniej przez okres odpowiadający 
jego realizacji. 

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na 
podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu  
w polu. 
Zaleca się, aby zapisy świadczące o spełnieniu niniejszego 
kryterium zostały zawarte w w pkt. 4.1 wniosku „Trwałość  
i wpływ rezultatów projektu” 

wniosku 
 

2. 

Działania objęte finansowaniem  
w ramach projektu nie zastępują 
świadczeń opieki zdrowotnej, których 
finansowanie jest zagwarantowane ze 
środków publicznych. 
 
 

Beneficjent jest zobowiązany do zamieszczenia we wniosku 
o dofinansowanie deklaracji, że zaplanowane działania 
projektowe nie zastępują świadczeń opieki zdrowotnej, 
których finansowanie jest zagwarantowane ze środków 
publicznych. Do sfinansowania możliwe są jedynie działania 
niezbędne do realizacji celów programu i jednocześnie 
niemogące być sfinansowane ze środków publicznych. 
 
Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na 
podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. 
Zaleca się, aby zapisy świadczące o spełnieniu niniejszego 
kryterium zostały zawarte w pkt. 4.1 wniosku. 

TAK/ NIE 
 

Niespełnienie kryterium 
skutkuje odrzuceniem 

wniosku 

3.  
W przypadku dofinansowania tworzenia 
i/lub funkcjonowania wypożyczalni 
sprzętu pielęgnacyjnego, 
rehabilitacyjnego i wspomagającego 
Beneficjentami mogą być wyłącznie: 

• jednostki samorządu 
terytorialnego, ich związki  
i stowarzyszenia  

• jednostki organizacyjne 
jednostek samorządu terytorialnego 
posiadające osobowość prawną 

Kryterium zagwarantuje świadczenie usług w środowisku 
lokalnym przez jednostki, które nie prowadzą działalności 
komercyjnej. Gwarantuje to dostępność do zakupionego 
sprzętu po zakończeniu realizacji projektu dla osób  
w szczególnie niekorzystnej sytuacji materialnej.  
 
Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na 
podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu. 
Zaleca się, aby zapisy świadczące o spełnieniu niniejszego 
kryterium zostały zawarte w części II wniosku 
„Wnioskodawca (Beneficjent)” lub/i pkt. 4.4 wniosku. 

TAK/ NIE/NIE DOTYCZY 
 

Niespełnienie kryterium 
skutkuje odrzuceniem 

wniosku 
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• podmioty wymienione w art. 3 
ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie 
statutowo działające w obszarze 
pomocy i integracji społecznej oraz 
działalności leczniczej. 

 

4. 
W przypadku realizacji szkoleń   
z zakresu opieki i rehabilitacji osób 
sprawujących opiekę nad osobami 
niesamodzielnymi, zależnymi 
Beneficjent zakłada udział co najmniej 
30 osób korzystających ze wsparcia 
szkoleniowego w ramach projektu. 
 

Zastosowanie kryterium przyczyni się do podniesienia 
efektywności kosztowej realizowanych projektów. 
Założenie minimalnej liczby uczestników pozwoli na 
obniżenie udziału kosztów administracyjnych w projekcie 
przypadających na potencjalnego uczestnika. 
 
Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na 
podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu. 
Zaleca się, aby zapisy świadczące o spełnieniu niniejszego 
kryterium zostały zawarte w pkt. 3.2 wniosku. 

TAK/ NIE/NIE DOTYCZY 
 

Niespełnienie kryterium 
skutkuje odrzuceniem 

wniosku 

5. W przypadku realizacji szkoleń   
z zakresu opieki i rehabilitacji osób 
sprawujących opiekę nad osobami 
niesamodzielnymi, zależnymi 
Beneficjent lub Partner w projekcie (o 
ile dotyczy) posiada co najmniej  
roczne doświadczenie w realizacji 
wsparcia w zakresie opieki i rehabilitacji 
osób niesamodzielnych. 
 
Jednocześnie działania edukacyjne 
prowadzone będą wyłącznie przez 
absolwentów kierunków medycznych 
oraz absolwentów kierunku zdrowie 
publiczne. 

Kryterium ma na celu zapewnienie wysokiej jakości szkoleń. 
Dzięki realizacji wsparcia przez jednostki posiadające 
doświadczenie w zakresie opieki i rehabilitacji  
i jednocześnie przez osoby, które posiadają stosowne 
wykształcenie zapewniony zostanie wysoki poziom szkoleń. 
  
Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na 
podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu. 
Zaleca się, aby zapisy świadczące o spełnieniu niniejszego 
kryterium zostały zawarte w w pkt. 4.4 wniosku. 
W przypadku projektów partnerskich powyższe warunki 
muszą zostać spełnione przez co najmniej jednego  
z partnerów w projekcie odpowiedzialnego za realizację  
ww. szkoleń. 

TAK/ NIE/NIE DOTYCZY 
 

Niespełnienie kryterium 
skutkuje odrzuceniem 

wniosku 
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Ocena merytoryczna 

KRYTERIA SPECYFICZNE dla OP VIII. INTEGRACJA SPOŁECZNA  

DZIAŁANIE 8.3 – ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG SPOŁECZNYCH I ZDROWOTNYCH  
Konkurs dla typów projektów 4 i 6 w ramach usług zdrowotnych określonych dla Działania 8.3 w SZOOP RPO WP 2014 – 2020 

OCENA MERYTORYCZNA - Kryteria specyficzne premiujące 

Lp. Nazwa kryterium Definicja / wyjaśnienie 
Max. liczba punktów 

(10  pkt.) 

1. 

Projekt zakłada realizację obu typów 
projektu, o których mowa w konkursie 

Wprowadzenie powyższego kryterium ma na celu 
zapewnienie kompleksowości wsparcia na rzecz osób 
niesamodzielnych tj. umożliwienie osobom 
niesamodzielnym korzystania z usług oferowanych przez 
wypożyczalnie sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego  
i wspomagającego oraz szkolenie opiekunów tych osób w 
zakresie opieki i rehabilitacji. 
 
Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na 
podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. 
Zaleca się, aby zapisy świadczące o spełnieniu niniejszego 
kryterium zostały zawarte w pkt. 4.1 wniosku. 

10 
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1.2.11 Specyficzne kryteria wyboru projektów konkursowych w ramach działania 8.4 – przeniesione 

do załącznika nr 4 – Ramowe Plany Działania RPO WP 2014 - 2020. 

 

1.2.12 Specyficzne kryteria wyboru projektów konkursowych w ramach działania  8.5 Wspieranie 

rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie w zakresie VIII osi priorytetowej Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Integracja społeczna. 

 

Ocena formalna 

KRYTERIA SPECYFICZNE dla OP VIII. INTEGRACJA SPOŁECZNA  

Działanie 8.5 WSPIERANIE ROZWOJU SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ W REGIONIE 

OCENA FORMALNA - Kryteria specyficzne dostępu 

Lp. Nazwa kryterium Definicja / wyjaśnienie TAK/NIE/NIE DOTYCZY 

1. 

Dofinansowanie może uzyskać ośrodek 
wsparcia ekonomii społecznej (OWES) 
posiadający akredytację ministra 
właściwego ds. zabezpieczenia 
społecznego. 

Akredytacja wymagana jest w chwili podpisywania umowy o 
dofinansowanie realizacji projektu. Na etapie składania 
wniosku wystarczające jest oświadczenie Wnioskodawcy 
zawarte w treści niniejszego wniosku dotyczące poddania 
się procesowi akredytacji. Umowy o dofinansowanie 
realizacji projektów zostaną podpisane tylko z podmiotami, 
które uzyskają akredytację i przedłożą ją Instytucji 
Pośredniczącej (Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie).  
Weryfikacja spełnienia powyższego zapisu odbywać się 
będzie na podstawie treści wniosku o dofinansowanie 
projektu.  

TAK / NIE 
 

Niespełnienie kryterium 
skutkuje odrzuceniem 

wniosku. 
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Zaleca się, aby zapisy świadczące o spełnieniu niniejszego 
kryterium zostały zawarte w punkcie 4.3 wniosku. 
Beneficjentem jest OWES który uzyskał akredytację 
ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego do 
wszystkich typów usług ekonomii społecznej, z 
zastrzeżeniem iż w przypadku wygaśnięcia akredytacji 
ośrodek podda się ponownie procesowi akredytacji a w 
przypadku jej nie uzyskania nastąpi rozwiązanie umowy.  

2. 

Projekt zakłada okres działalności 

ośrodka wsparcia ekonomii społecznej 

(OWES) przez okres co najmniej 36 

miesięcy. 

Kryterium wynika z konieczności zapewnienia ciągłości 
realizacji usług oferowanych przez OWES w obszarze 
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa 
z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014 – 
2020. 
Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na 
podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu.  
Zaleca się, aby zapisy świadczące o spełnieniu niniejszego 
kryterium zostały zawarte w punkcie 1.7 „Okres realizacji 
projektu”. 

TAK / NIE 

Niespełnienie kryterium 
skutkuje odrzuceniem 

wniosku. 
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3. Projekt jest skierowany wyłącznie na 
teren jednego z czterech subregionów a 
wnioskodawca może złożyć jeden 
projekt na dany subregion oraz dwa 
projekty w odpowiedzi na konkurs:   

1. pierwszy subregion (powiaty: 
rzeszowski, m. Rzeszów, 
kolbuszowski, niżański, 
stalowowolski), 

2. drugi subregion (powiaty: dębicki, 
strzyżowski, ropczycko-
sędziszowski,  mielecki,  
tarnobrzeski, m. Tarnobrzeg), 

3. trzeci subregion (powiaty: jasielski, 
krośnieński, m. Krosno, brzozowski, 
sanocki, leski, bieszczadzki), 

4. czwarty subregion (powiaty: 
przemyski, m. Przemyśl, 
jarosławski, lubaczowski, 
przeworski, łańcucki, leżajski). 

Wnioskodawca może złożyć tylko jeden projekt na dany 
subregion oraz dwa projekty w odpowiedzi na konkurs.   
 Podzielenie województwa podkarpackiego na subregiony  
i powiązanie działalności Ośrodków Wsparcia Ekonomii 
Społecznej (OWES) z maksymalnie dwoma z subregionów 
pozwala zapobiec sytuacji nakładania się działań 
prowadzonych w ramach projektów w stosunku do tych 
samych odbiorców.  
Weryfikacja spełnienia kryterium w części dotyczącej 
subregionów będzie odbywać się na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie projektu.  
Zaleca się, aby zapisy świadczące o spełnieniu niniejszego 
kryterium zostały zawarte w punkcie 1.8 wniosku. 
 

TAK / NIE 

Niespełnienie kryterium 
skutkuje odrzuceniem 

wniosku. 

4. Projektodawca zobowiązuje do 
osiągnięcia we wniosku o 
dofinansowanie następujących 
średniorocznych wskaźników 
efektywnościowych:  
1. Dla usług animacji lokalnej (usług 

animacyjnych) i usług rozwoju 
ekonomii społecznej (usług 
inkubacyjnych):  

• W wyniku działalności OWES 
powstały grupy inicjatywne, które 
w toku wsparcia wypracowały 
założenia co do utworzenia 

Wprowadzenie powyższego kryterium jest uzasadnione 

koniecznością zapewnienia większej efektywności działań 

projektowych. 

Weryfikacji podlegać będzie planowany do osiągnięcia 

poziom wskaźników efektywnościowych.  

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na 

podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu.  

Zaleca się, aby zapisy świadczące o spełnieniu niniejszego 

kryterium zostały zawarte w punkcie 3.1 wniosku. 

TAK / NIE 

Niespełnienie kryterium 
skutkuje odrzuceniem 

wniosku. 
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podmiotu ekonomii społecznej:  
 pierwszy subregion – 21,  
 drugi subregion – 24, 
 trzeci subregion – 24 
 czwarty subregion - 27  

• W wyniku działalności OWES 
środowiska (społeczności 
lokalne, grupy, instytucje) objęte 
animacją przystąpiły do wspólnej 
realizacji 
projektu/przedsięwzięcia/inicjaty
wy na rzecz ekonomii społecznej: 

 pierwszy subregion – 26, 
 drugi subregion – 30,  
 trzeci subregion – 30 
 czwarty subregion - 34 

• Liczba miejsc pracy utworzonych 
w wyniku działalności OWES dla 
osób wskazanych w definicji 
przedsiębiorstwa społecznego 
(zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
realizacji przedsięwzięć w 
obszarze włączenia społecznego i 
zwalczania ubóstwa z 
wykorzystaniem środków 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
na lata 2014-2020): 

 pierwszy subregion – 48,  
 drugi subregion – 54,  
 trzeci subregion – 54, 
 czwarty subregion – 61, 

 

OWES – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 
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• Liczba organizacji 
pozarządowych prowadzących 
działalność odpłatną pożytku 
publicznego lub działalność 
gospodarczą utworzonych w 
wyniku działalności OWES: 

 pierwszy subregion – 13,  
 drugi subregion – 14, 
 trzeci subregion – 14, 
 czwarty subregion – 16, 

2. Dla usług wsparcia istniejących 
przedsiębiorstw społecznych (usług 
biznesowych): 

•  Liczba miejsc pracy w 
przeliczeniu na pełne etaty 
utworzonych w wyniku 
działalności OWES we wspartych 
przedsiębiorstwach społecznych: 

 pierwszy subregion – 9,  
 drugi subregion – 10,  
 trzeci subregion – 10, 
 czwarty subregion – 12, 

• Procent wzrostu obrotów 
przedsiębiorstw społecznych 
objętych wsparciem 5% dla 
każdego z subregionów  
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5. Projekt zakłada kompleksowość 
wsparcia, tj. udzielanie dotacji 
powiązane jest każdorazowo z usługami 
towarzyszącymi przyznawaniu dotacji 
wynikającymi z Wytycznych w zakresie 
realizacji przedsięwzięć w obszarze 
włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa z wykorzystaniem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
i Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego na lata 2014-2020 oraz 
usługami wsparcia ekonomii społecznej 
(animacji lokalnej, wsparcia rozwoju 
ekonomii społecznej, wsparcia 
istniejących przedsiębiorstw 
społecznych).  

Kompleksowość wsparcia ma na celu zapewnienie 

efektywnego wykorzystania przyznanych środków w 

ramach dotacji poprzez zapewnienie usług towarzyszących 

polegających na:. 

• podnoszeniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności 
potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania 
przedsiębiorstwa społecznego, w szczególności 
związanych ze sferą ekonomiczną funkcjonowania 
przedsiębiorstwa społecznego; wsparcie to jest 
dostosowane do potrzeb założycieli 
przedsiębiorstwa i samego przedsiębiorstwa 
społecznego; 

• dostarczaniu i rozwijaniu kompetencji i kwalifikacji 
zawodowych potrzebnych do pracy w 
przedsiębiorstwie społecznym (adekwatnie do 
potrzeb i roli danej osoby w przedsiębiorstwie 
społecznym); 

• pomocy w uzyskaniu stabilności funkcjonowania i 
przygotowaniu do w pełni samodzielnego 
funkcjonowania. W tym celu nowo utworzonym 
przedsiębiorstwom społecznym jest oferowane 
wsparcie pomostowe w formie finansowej oraz w 
formie zindywidualizowanych usług, o których mowa 
w wyżej. Zakres i intensywność wsparcia 
pomostowego oraz okres jego świadczenia, a także 
jego wysokość, w przypadku wsparcia finansowego, 
są dostosowane do indywidualnych potrzeb 
przedsiębiorstwa społecznego. Wsparcie 
pomostowe w formie finansowej jest świadczone 
przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy 
niż 12 miesięcy. Wsparcie pomostowe w formie 
finansowej jest przyznawane miesięcznie w 

TAK / NIE 

Niespełnienie kryterium 

skutkuje odrzuceniem 

wniosku. 
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wysokości niezbędnej do sfinansowania 
podstawowych kosztów funkcjonowania 
przedsiębiorstwa społecznego w początkowym 
okresie działania, jednak nie większej niż 
zwielokrotniona o liczbę utworzonych miejsc pracy 
kwota minimalnego wynagrodzenia w rozumieniu 
przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 
Zaleca się, by finansowanie pomostowe było 
stopniowo zmniejszane, zwłaszcza w przypadku 
wsparcia pomostowego w formie finansowej 
wydłużonego do 12 miesięcy. Wsparcie pomostowe 
w formie zindywidualizowanych usług jest 
ukierunkowane w szczególności na wzmocnienie 
kompetencji biznesowych przedsiębiorstwa.  

 

Projekt powinien przewidywać realizację wszystkich usług, 
jednak już udzielnie dotacji na utworzenie konkretnego 
miejsca pracy nie musi wiązać się z realizacją wszystkich 
usług dla każdego z uczestników projektu. 
 
Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na 
podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu.  
Zaleca się, aby zapisy świadczące o spełnieniu niniejszego 

kryterium zostały zawarte w punkcie 4.1. 

6. 
Projekt zakłada współpracę OWES z 
pośrednikami finansowymi oferującymi 
instrumenty finansowe bezpośrednio 
podmiotom ekonomii społecznej, 
wybieranymi w ramach PO WER. 

Celem niniejszego kryterium jest zapewnienie ułatwienie 
dostępu do wsparcia finansowego dla podmiotów ekonomii 
społecznej. W ramach ww. współpracy OWES przekazuje 
do pośredników finansowych informacje o podmiotach 
ekonomii społecznej, u których zidentyfikowano potrzebę 
rozwojową, której zrealizowanie wymaga skorzystania 
z instrumentu finansowego oraz uzgadnia zakres 

TAK / NIE 

Niespełnienie kryterium 

skutkuje odrzuceniem 

wniosku. 
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doradztwa dla ww. podmiotów ekonomii społecznej 
niezbędny do skorzystania z instrumentu finansowego i 
jego spłaty. 
 
Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na 
podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu.  
Zaleca się, aby zapisy świadczące o spełnieniu niniejszego 

kryterium zostały zawarte w punkcie 4.1. 

OWES –Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 

7. Projekt zakłada tworzenie miejsc pracy 
i przedsiębiorstw społecznych 
w szczególności w kluczowych sferach 
rozwojowych wskazanych w Działaniu I.4 
KPRES, tj. zrównoważony rozwój, 
solidarność pokoleń, polityka rodzinna, 
turystyka społeczna, budownictwo 
społeczne, lokalne produkty kulturowe. 

W projekcie preferowane będzie tworzenie miejsc pracy  

i przedsiębiorstw społecznych w sektorach mających istotne 

znaczenie dla rozwoju regionu.  

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na 
podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu.  
Zaleca się, aby zapisy świadczące o spełnieniu niniejszego 
kryterium zostały zawarte w punkcie 4.1. 
KPRES – Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej 

TAK / NIE 

Niespełnienie kryterium 

skutkuje odrzuceniem 

wniosku. 

8. 
Projekt zakłada współpracę OWES 
z regionalnym koordynatorem rozwoju 
ekonomii społecznej - Regionalnym 
Ośrodkiem Polityki Społecznej (ROPS) 
w celu określania podziału zadań 
i obszarów kompetencji, a także celów 
jakie zostaną osiągnięte w ramach tej 
współpracy w woj. podkarpackim, w tym 
m. in. ustalanie wspólnych planów 
i zasad współpracy oraz realizacji 
wspólnych inicjatyw. 

Kryterium wynika z konieczności zapewnienia współpracy 

OWES z ROPS w celu określenia podziału zadań i 

obszarów kompetencji, a także celów jakie zostaną 

osiągnięte w ramach tej współpracy OWES współpracują z 

regionalnym koordynatorem rozwoju ekonomii społecznej 

(ROPS), z którym wspólnie ustalają plan i zasady 

współpracy oraz realizacji wspólnych inicjatyw. Ww. 

podmioty określają podział zadań i obszarów kompetencji w 

szczególności w zakresie działań animacyjnych 

adresowanych do sektora publicznego, w szczególności 

jednostek samorządu terytorialnego, służących: 

TAK / NIE 

Niespełnienie kryterium 

skutkuje odrzuceniem 

wniosku. 
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 zwiększeniu udziału podmiotów ekonomii społecznej 
w rynku (m.in. działania związane ze stosowaniem 
klauzul społecznych i społecznie odpowiedzialnych 
zamówień publicznych); 

 zwiększeniu roli podmiotów ekonomii społecznej w 
realizacji usług społecznych świadczonych w 
interesie ogólnym (w szczególności działania 
zwiększające wykorzystanie mechanizmu zlecania 
usług w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
lub inne ustawy).  

 

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na 
podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu.  
Zaleca się, aby zapisy świadczące o spełnieniu niniejszego 
kryterium zostały zawarte w punkcie 4.1. 
 
OWES –Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. 

9. Projekt zakłada trwałość utworzonych 
miejsc pracy przez okres co najmniej 12 
miesięcy od dnia przyznania dotacji lub 
utworzenia stanowiska pracy, o ile ten 
termin jest późniejszy niż termin 
przyznania dotacji. 

Wprowadzenie kryterium ma na celu zachowanie trwałości 
podmiotów utworzonych ze środków EFS. 
Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na 
podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu.  
Zaleca się, aby zapisy świadczące o spełnieniu niniejszego 
kryterium zostały zawarte w punkcie 4.1. 

TAK / NIE 
Niespełnienie kryterium 
skutkuje odrzuceniem 

wniosku. 

10 Projekt zakłada wsparcie finansowe na 
tworzenie miejsca pracy udzielane w 
maksymalnej dopuszczalnej wysokości 
na dzień składania wniosku dla jednego 
ostatecznego odbiorcy wsparcia.  

Wprowadzenie kryterium ma na celu zapewnienie 

optymalnego wsparcia finansowego dla poszczególnych 

podmiotów. Na etapie oceny biznesplanu wsparcie może 

zostać obniżone lecz w budżecie projektu powinna zostać 

zaplanowana maksymalna kwota wsparcia finansowego 

(dotyczy dotacji).  

TAK / NIE 

Niespełnienie kryterium 

skutkuje odrzuceniem 

wniosku. 
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Maksymalna kwota dotacji na stworzenie jednego miejsca 

pracy została określona w Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 i 

stanowi sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia w 

rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 

2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na 

podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu.  

Zaleca się, aby zapisy świadczące o spełnieniu niniejszego 

kryterium zostały zawarte w części VI „Szczegółowy budżet 

projektu”. 

 

 

Ocena merytoryczna 

KRYTERIA SPECYFICZNE dla OP VIII. INTEGRACJA SPOŁECZNA  

Działanie 8.5 WSPIERANIE ROZWOJU SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ W REGIONIE 

OCENA MERYTORYCZNA - Kryteria specyficzne premiujące 

Lp. Nazwa kryterium Definicja / wyjaśnienie 
Max. liczba punktów 

(40 pkt.) 

1. Projekt zakłada finansowanie utworzenia 
nowych miejsc pracy w już istniejących 
PES (podmioty ekonomii społecznej) pod 

Stosowanie kryterium wynika z potrzeby rozwijania 
aktywności społecznej oraz konieczności wyrównywania 
szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

10 
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warunkiem przekształcenia tych 
podmiotów w przedsiębiorstwa 
społeczne. 

 
Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na 
podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. 
Zaleca się, aby zapisy świadczące o spełnieniu 
niniejszego kryterium zostały zawarte w punkcie 4.1. 

2. 

Projekt zakłada tworzenie nowych 
przedsiębiorstw społecznych poprzez 
osoby prawne. 

Silne i stabilne przedsiębiorstwa społeczne tworzone 
przez osoby prawne będą w stanie tworzyć nowe miejsca 
pracy oraz dostarczać usługi społeczne niezbędne 
mieszkańcom regionu. 
 
Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na 
podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. 
Zaleca się, aby zapisy świadczące o spełnieniu 
niniejszego kryterium zostały zawarte w punkcie 4.1. 

10 

 

1.2.13 Specyficzne kryteria wyboru projektów konkursowych w ramach działania 9.1 Rozwój edukacji 

przedszkolnej Przeniesione do załącznika nr 4 – Ramowe Plany Działania RPO WP 2014-2020. 

 

1.2.14 Specyficzne kryteria wyboru projektów konkursowych w ramach działania 9.2 - Przeniesione 
do załącznika nr 4 – Ramowe Plany Działania RPO WP 2014-2020. 
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1.2.15 Specyficzne kryteria wyboru projektów konkursowych w ramach działania 9.3 Podnoszenie 

kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych w zakresie IX osi priorytetowej 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Jakość 

edukacji i kompetencji w regionie. 

 

Kryteria wyłącznie dla projektów z zakresu szkoleń językowych w zakresie określonym w załączniku nr 1 

do Wytycznych MIR z dnia 2 czerwca 2015 r. w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 

 

Ocena formalna 

KRYTERIA SPECYFICZNE dla OP IX. JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE  

Działanie 9.3 PODNOSZENIE KOMPETENCJI OSÓB DOROSŁYCH W OBSZARZE TIK I JĘZYKÓW OBCYCH 

OCENA FORMALNA - Kryteria specyficzne dostępu 

Lp. Nazwa kryterium Definicja / wyjaśnienie  TAK/NIE/NIE DOTYCZY 

1. 

Grupę docelową w projekcie stanowią 
wyłącznie osoby o niskich kwalifikacjach 
w wieku 25 lat i więcej i/lub osoby w wieku 
50 lat i więcej. 

Kształcenie ustawiczne to jeden z obszarów, które wymagają 
znaczącej poprawy dla zwiększenia innowacyjności w 
województwie podkarpackim oraz w całej Polsce. Zmieniające 
się uwarunkowania rynku pracy, szybkie starzenie się 
społeczeństwa oraz wydłużenie okresu aktywności zawodowej 
determinują podjęcie skoordynowanych działań na rzecz 
kształcenia ustawicznego zapewniających większy udział osób 
dorosłych w procesie kształcenia, w szczególności osób 

TAK/ NIE 
Niespełnienie kryterium 
skutkuje odrzuceniem 

wniosku 
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starszych i o niskich kwalifikacjach. Do grupy osób od 25 i 50 
roku życia zalicza się uczestników, którzy w dniu rozpoczęcia 
udziału w projekcie będą mieli ukończone odpowiednio 25 i 50 
lat (od dnia 25 i 50 urodzin). Osoby o niskich kwalifikacjach, to 
osoby posiadające wykształcenie do poziomu ISCED 3 
włącznie (wykształcenie ponadgimnazjalne). 
Wypełnienie kryterium weryfikowane jest na podstawie 
zapisów we wniosku aplikacyjnym. 

 
2. 

Projekt obejmuje wsparciem co najmniej 
150 osób. 

Na podstawie wniosków złożonych do dofinansowania w latach 
2012-2013 r. w ramach Poddziałania 9.6.2 PO KL stwierdzono, 
iż efektywniejsze kosztowo są projekty obejmujące wsparciem 
co najmniej 150 osób. Jednocześnie dzięki zastosowaniu 
kryterium wsparciem zostanie objęta większa liczba osób. 
Wypełnienie kryterium weryfikowane jest na podstawie 
zapisów we wniosku aplikacyjnym. 

TAK/ NIE 
Niespełnienie kryterium 
skutkuje odrzuceniem 

wniosku 

3.  

Projekt zakłada wyłącznie realizację 
szkoleń językowych w zakresie 
określonym w załączniku nr 1 do 
Wytycznych MIR z dnia 2 czerwca 2015 r. 
w zakresie realizacji przedsięwzięć z 
udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze 
edukacji na lata 2014-2020 

Podejmowane działania będą ukierunkowane na uzyskanie 
kwalifikacji i zdolności do porozumiewania się w języku obcym, 
które mają fundamentalne znaczenie na rynku pracy. 
Znajomość przynajmniej jednego języka obcego jest obecnie 
wymogiem podstawowym zawartym w większości ofert pracy. 
Kryterium ogranicza wsparcie wyłącznie do szkoleń 
językowych w zakresie zgodnym z załącznikiem nr 1 do 
Wytycznych MIR z dnia 2 czerwca 2015 r. w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 (j. 
angielski, niemiecki i francuski).  

TAK/ NIE 
Niespełnienie kryterium 
skutkuje odrzuceniem 

wniosku 
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Ocena merytoryczna 

KRYTERIA SPECYFICZNE dla OP IX. JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE  

DZIAŁANIE 9.3 – Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych 

OCENA MERYTORYCZNA - Kryteria specyficzne premiujące 

Lp. 
Nazwa kryterium Definicja / wyjaśnienie 

Max. liczba punktów 
(40 pkt.) 

1. Grupę docelową w projekcie stanowią 
wyłącznie osoby należące do jednej lub 
więcej z poniższych grup: 

 osoby wchodzące po raz pierwszy na 
rynek pracy oraz powracające na rynek 
pracy po przerwie związanej 
z urodzeniem i wychowywaniem dzieci, 

 osoby niepełnosprawne, 

 osoby pozostające bez zatrudnienia 
przez okres co najmniej ostatnich 6 
miesięcy przed przystąpieniem do 
projektu, 

a wsparcie udzielane w ramach projektu 
dostosowane jest do specyficznych 
potrzeb tej grupy. 
 

 
Umiejętność obsługi komputera oraz znajomość przynajmniej 
jednego języka jest obecnie wymogiem podstawowym 
zawartym w większości ofert pracy. Osoby preferowane przez 
to kryterium znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na 
rynku pracy dlatego to do nich w pierwszej kolejności powinno 
być skierowane wsparcie, zwłaszcza w zakresie podnoszenia 
kompetencji uniwersalnych istotnie zwiększających ich szanse 
na rynku pracy.  Preferowanie projektów obejmujących 
wskazane grupy osób pozwoli skierować wsparcie tam, gdzie 
jest ono najbardziej potrzebne. 
 
 

30 
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Kryteria wyłącznie dla projektów z zakresu kompetencji cyfrowych zgodnie ze standardem wymagań 
określonym w Załączniku nr  2 do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. 
 

Ocena formalna 

KRYTERIA SPECYFICZNE dla OP IX. JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE  

 
DZIAŁANIE 9.3–Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych 

 

OCENA FORMALNA - Kryteria specyficzne dostępu 

Lp. Nazwa kryterium Definicja / wyjaśnienie TAK/NIE/NIE DOTYCZY 

1. 

Grupę docelową w projekcie stanowią 
wyłącznie osoby w wieku 25 lat i więcej  
o niskich kwalifikacjach i/lub osoby  
w wieku 50 lat i więcej. 

Kryterium dotyczy każdego projektu, realizowanego w ramach 
Działania 9.3. Kształcenie ustawiczne to jeden z obszarów, 
który wymaga znaczącej poprawy dla zwiększenia 
innowacyjności w województwie podkarpackim oraz w całej 
Polsce. Zmieniające się uwarunkowania rynku pracy, szybkie 
starzenie się społeczeństwa oraz wydłużenie okresu 
aktywności zawodowej determinują podjęcie skoordynowanych 
działań na rzecz kształcenia ustawicznego zapewniających 
większy udział osób dorosłych w procesie kształcenia, w 
szczególności osób starszych i o niskich kwalifikacjach. Do 
grupy osób od 25 i 50 roku życia zalicza się uczestników, 
którzy w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie będą mieli 
ukończone odpowiednio 25 i 50 lat (od dnia 25 i 50 urodzin). 
Osoby o niskich kwalifikacjach, to osoby posiadające 
wykształcenie do poziomu ISCED 3 włącznie (wykształcenie 

 
TAK/NIE 

  

Niespełnienie kryterium 

skutkuje odrzuceniem 

wniosku 
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ponadgimnazjalne). Weryfikacja spełnienia kryterium będzie 
odbywać się na podstawie treści wniosku o dofinansowanie 
projektu. Zaleca się, aby zapisy świadczące o spełnieniu 
niniejszego kryterium zostały zawarte w punkcie 3.2 wniosku.  

2.  

Projekt obejmuje wsparciem, co najmniej 
150 osób. 

Kryterium dotyczy każdego projektu, realizowanego w ramach 
Działania 9.3. Na podstawie wniosków złożonych do 
dofinansowania w latach 2012-2013 r. w ramach Poddziałania 
9.6.2 PO KL stwierdzono, iż efektywniejsze kosztowo są 
projekty obejmujące wsparciem co najmniej 150 osób. 
Jednocześnie dzięki zastosowaniu kryterium wsparciem 
zostanie objęta większa liczba osób.  Weryfikacja spełnienia 
kryterium będzie odbywać się na podstawie treści wniosku o 
dofinansowanie projektu. Zaleca się, aby zapisy świadczące o 
spełnieniu niniejszego kryterium zostały zawarte w punkcie 3.2 
wniosku Przewidywana liczba osób objętych wsparciem.  

TAK/NIE 
  

Niespełnienie kryterium 
skutkuje odrzuceniem 
wniosku 

3. 

Projekt zakłada wyłącznie realizację 
szkoleń w zakresie kompetencji cyfrowych 
zgodnie ze standardem wymagań 
określonym w Załączniku nr  2 do 
Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w 
obszarze edukacji na lata 2014-2020. 
 
 

Kryterium ogranicza wsparcie wyłącznie do szkoleń w zakresie 
kompetencji cyfrowych zgodnie ze standardem wymagań 
określonym w załączniku nr 2 do Wytycznych w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-
2020. Zgodnie z SZOOP RPO WP na lata 2014-2020  celem 
szczegółowym Działania 9.3 jest wzrost kompetencji w 
obszarze TIK i języków obcych u osób dorosłych będących w 
niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.  
W ramach ogłoszonego w ubiegłym roku naboru możliwa była 
realizacja wyłącznie szkoleń podnoszących kompetencje 
językowe, dlatego też zastosowanie przedmiotowego kryterium 
dostępu jest uzasadnione.  
Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na 
podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. Zaleca 
się, aby zapisy świadczące o spełnieniu niniejszego kryterium 
zostały zawarte w punkcie 4.1 wniosku. 

TAK/NIE 
  

Niespełnienie kryterium 
skutkuje odrzuceniem 

wniosku 
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4. 

Efektem wsparcia będzie uzyskanie, przez 
co najmniej 70 % uczestników projektu 
certyfikatu zewnętrznego 
potwierdzającego zdobycie kompetencji 
cyfrowych w zakresie określonym we 
wniosku o dofinansowanie, zgodnie ze 
standardem wymagań określonym w 
Załączniku nr 2 do Wytycznych w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji na lata 
2014-2020. 

Kryterium dotyczy każdego projektu, realizowanego w ramach 
Działania 9.3 dotyczącego szkoleń w zakresie kompetencji 
cyfrowych, zgodnie ze standardem wymagań określonym w 
załączniku nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. Zgodnie 
z SzOOP RPO WP na lata 2014-2020 projekty muszą 
obejmować szkolenia, które zakończą się programem 
formalnej oceny i certyfikacji kompetencji cyfrowych 
osiągniętych przez uczestników projektu. Zakres wsparcia 
obejmuje szkolenia kończące się uzyskaniem przez 
uczestników projektów certyfikatu zewnętrznego – podejście 
do egzaminu zewnętrznego zostanie zagwarantowane dla 
wszystkich uczestników projektu. Przedmiotowe kryterium ma 
zapewnić efektywność szkoleń oraz osiągnięcie założonych 
wskaźników mierzonych na poziomie Działania 9.3. Szkolenia 
w zakresie TIK kończą się uzyskaniem dokumentu (na 
podstawie przeprowadzonych formalnych egzaminów) 
potwierdzającego nabycie, uzupełnienie lub podwyższenie 
poziomu kwalifikacji, a niepotwierdzającego jedynie 
uczestnictwo w szkoleniu.  Weryfikacja spełnienia kryterium 
będzie odbywać się na podstawie treści wniosku o 
dofinansowanie projektu. Zaleca się, aby zapisy świadczące o 
spełnieniu niniejszego kryterium zostały zawarte w punkcie 
3.1.1 wniosku (wartość docelowa oraz źródło danych do 

pomiaru wskaźnika rezultatu Liczba osób w wieku 25 lat i 

więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po 
opuszczeniu programu).  

TAK/NIE 
  

Niespełnienie kryterium 
skutkuje odrzuceniem 

wniosku 

5. 
Maksymalny koszt przypadający na 
jednego uczestnika projektu nie może 
przekroczyć kwoty 3 675,00 zł.  

Kryterium dotyczy projektów w ramach Działania 9.3   
w zakresie kompetencji cyfrowych, zgodnie ze standardem 
wymagań określonym w załączniku nr 2 do Wytycznych w 
zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na 

TAK/NIE 
  

Niespełnienie kryterium 
skutkuje odrzuceniem 

wniosku 
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lata 2014-2020. Z kryterium wynika maksymalny dopuszczalny 
koszt wsparcia na osobę objętą wsparciem w ramach projektu. 
Wprowadzenie takiego kryterium jest podyktowane 
racjonalnością wydatków i koniecznością osiągnięcia 
wskaźników mierzonych na poziomie Działania 9.3.  
Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na 
podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. Zaleca 
się, aby zapisy świadczące o spełnieniu niniejszego kryterium 
zostały zawarte w punkcie 5.14 wniosku.  

 

Ocena merytoryczna 

KRYTERIA SPECYFICZNE dla OP IX. JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE  

 
DZIAŁANIE 9.3–Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych 

 

OCENA MERYTORYCZNA - Kryteria specyficzne premiujące 

Lp. Nazwa kryterium Definicja / wyjaśnienie 
Max. liczba punktów 

(40 pkt.) 

1. Osoby z niepełnosprawnościami 

stanowią, co najmniej 20 % uczestników 

projektu, a realizowane wsparcie w 

ramach projektu dostosowane jest do 

specyficznych potrzeb tej grupy i 

udzielane jest przez podmiot posiadający 

odpowiedni potencjał w tym zakresie. 

Za osoby niepełnosprawne uznaje się osoby niepełnosprawne 
w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776), a także 
osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa  
w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia 
psychicznego (Dz. U. 1994 nr 111, poz. 535), tj. osoby  
z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem 
poświadczającym stan zdrowia. Preferowanie projektów,  
w których wsparcie będzie kierowane do osób  
z niepełnosprawnościami wynika z zapisów Regionalnego 

10 



Załącznik nr 3b do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 
17 października 2017 r. 

80 
 

 

 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 
lata 2014-2020. Grupa ta ma znacznie utrudniony dostęp do 
systemu edukacji i jest narażona na wykluczenie społeczne. 
Wsparcie w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych 
przyczyni się do zwiększenia szans na rynku pracy w regionie 
osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 
Ponadto, z uwagi na to, że w ramach Działania 9.3 nie ma 
możliwości ponoszenia wydatków na zakup środków trwałych 
oraz wydatków w ramach cross- financingu, wsparcie powinno 
być realizowane z wykorzystaniem potencjału Wnioskodawcy 
w tym zakresie.  Wnioskodawca jest zobowiązany do 
wykazania we wniosku o dofinansowanie dodatkowego 
wskaźnika Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych 
wsparciem w programie. Wartość powyższego wskaźnika musi 
stanowić, co najmniej 20 % osób wskazanych we wniosku  
o dofinansowanie w polu Przewidywana liczba osób objętych 
wsparciem. Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać 
się na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. 
Zaleca się, aby zapisy świadczące o spełnieniu niniejszego 
kryterium zostały zawarte w punkcie 3.2, 3.1.1, 4.1 i 4.3 
wniosku.  

2. Wnioskodawca posiada siedzibę na 
terenie województwa podkarpackiego. 

Efektywność kosztowa projektów realizowanych przez 
podmioty posiadające potencjał i zaplecze do realizacji 
projektu na miejscu jego realizacji jest wyższa od projektów 
podmiotów, które ten potencjał muszą pozyskać np. wynająć, 
skorzystać z podwykonawców.  
Wnioskodawca powinien posiadać siedzibę, o której mowa 
powyżej w okresie, co najmniej roku do momentu złożenia 
wniosku o dofinansowanie. 
Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na 
podstawie punktu 2.7 wniosku o dofinansowanie projektu oraz 
na podstawie pisemnego oświadczenia wnioskodawcy 
dotyczącego okresu działalności na terenie województwa 

20 
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podkarpackiego umieszczonego w punkcie 4.4 wniosku o 
dofinansowanie. 

3. Wnioskodawca zakłada premiowanie 
udziału w projekcie osób o najniższych 
kwalifikacjach tj. osób posiadających 
wykształcenie do poziomu ISCED 1 i/lub 
do poziomu ISCED 2 zgodnie z 
Międzynarodową Klasyfikacją Standardów 
Edukacyjnych ISCED 2011 (osoby z 
wykształceniem podstawowym lub 
gimnazjalnym) lub osób, które nie 
uczestniczyły w szkoleniach 
komputerowych prowadzących do 
uzyskania kompetencji cyfrowych 
oferowanych w ramach Poddziałania 9.6.2 
POKL. 

Zgodnie z SZOOP RPO WP na lata 2014-2020 grupę 
docelową w ramach Działania 9.3 stanowią osoby dorosłe 
wykazujące największą lukę kompetencyjną w zakresie TIK i 
języków obcych oraz posiadających największe potrzeby w 
dostępie do edukacji, w szczególności osoby starsze w wieku 
50+ i o niskich kwalifikacjach, które z własnej inicjatywy 
zainteresowane są zdobyciem, podniesieniem lub 
uzupełnieniem umiejętności i kompetencji językowych oraz 
cyfrowych. Osoby o najniższym wykształceniu oraz osoby, 
które nie korzystały wcześniej ze wsparcia w podobnym 
zakresie w ramach Poddziałania 9.6.2 POKL wykazują 
największą lukę kompetencyjną w zakresie TIK oraz posiadają 
największe potrzeby w dostępie do edukacji.  Punkty 
premiujące zostaną przyznane  jeżeli z opisu rekrutacji będzie 
wynikało założenie premiowania ww. osób poprzez 
zastosowanie odpowiednich wag punktowych. 
Zaleca się, aby zapisy świadczące o spełnieniu niniejszego 
kryterium zostały zawarte w punkcie 3.2 wniosku.  

10 

 

1.2.16 Specyficzne kryteria wyboru projektów konkursowych w ramach działania 9.4 - Przeniesione 
do załącznika nr 4 – Ramowe Plany Działania RPO WP 2014-2020. 
 

1.2.17 Specyficzne kryteria wyboru projektów konkursowych w ramach działania 9.5 – Przeniesione 

do załącznika nr 4 – Ramowe Plany Działania RPO WP 2014-2020. 
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2. Kryteria wyboru projektów pozakonkursowych dla wszystkich działań i poddziałań 
współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP 2014-
2020. 

 

2.1 Formalne oraz merytoryczne kryteria wyboru projektów dla projektów pozakonkursowych w ramach 
wszystkich działań i poddziałań współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 
lata 2014-2020. 

 

Kryteria formalne 

PROJEKTY POZAKONKURSOWE 
 

KRYTERIA OGÓLNE FORMALNE 
Dla Osi: VII, VIII, IX  

(jednakowe dla wszystkich działań/ poddziałań) 

Kryteria zerojedynkowe 
Spełnienie poszczególnych kryteriów skutkuje udziałem w dalszej ocenie/ w kolejnych etapach oceny 

Lp. Nazwa kryterium Definicja / wyjaśnienie Opis znaczenia kryterium 

1. 
Kwalifikowalność wnioskodawcy. 
 
 

Przez to kryterium należy rozumieć, iż: 
1. wnioskodawca wpisuje się w katalog beneficjentów danego 

działania/poddziałania określonych w RPO WP 2014-2020 i 
SZOOP RPO WP 2014-2020 obowiązującym na dzień 
ogłoszenia naboru wniosków oraz regulaminie konkursu, 

2. wnioskodawca nie podlega wykluczeniu związanemu 
z zakazem udzielania dofinansowania podmiotom 

TAK/ NIE 
 Niespełnienie 

kryterium skutkuje 
zwrotem wniosku do 

poprawy 
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wykluczonym lub nie orzeczono wobec niego zakazu 
dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie: 

a) Art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych, 

b) Art. 12 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywających wbrew przepisom na terytorium RP, 

c) Art. 9 ustawy z dnia 28 października 2002 r. 
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary. 

(weryfikacja w oparciu o część II wniosku o dofinansowanie 
„Wnioskodawca (Beneficjent)” oraz część VIII wniosku   
dofinansowanie „Oświadczenia” (pkt. 4)). 

2. 

Kwalifikowalność partnera/partnerów*. 
 
*Dotyczy projektów realizowanych w 
partnerstwie. 

Przez to kryterium należy rozumieć, iż: 
1. partner/partnerzy spełniają warunki określone w 

dokumentacji naboru, 
2. partner/partnerzy nie podlegają wykluczeniu związanemu 

z zakazem udzielania dofinansowania podmiotom 
wykluczonym lub nie orzeczono wobec niego zakazu 
dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie: 

a) Art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych, 

b) Art. 12 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywających wbrew przepisom na terytorium RP, 

c) Art. 9 ustawy z dnia 28 października 2002 r. 
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary. 

(Weryfikacja w oparciu o część II wniosku o dofinansowanie 
„Wnioskodawca (Beneficjent)” oraz część VIII wniosku   

TAK/ NIE 
  Niespełnienie 

kryterium skutkuje 
zwrotem wniosku do 
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dofinansowanie „Oświadczenia” (pkt. 4)). 

3. 
Projektodawca w okresie realizacji 
projektu prowadzi biuro projektu na 
terenie województwa podkarpackiego. 

Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro 
projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę czy inną 
prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) 
na terenie województwa podkarpackiego z możliwością 
udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz 
zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego 
kontaktu z kadrą projektu.  

(weryfikacja w oparciu o część VIII wniosku o dofinansowanie 
„Oświadczenia”). 

TAK/ NIE 
 Niespełnienie 

kryterium skutkuje 
zwrotem wniosku do 

poprawy 

4. 
Projekt nie został fizycznie zakończony 
lub w pełni zrealizowany. 

Weryfikacja na podstawie oświadczenia, że: 

1. zgodnie z art. 65 ust. 6 rozporządzenia ogólnego projekt nie 
został fizycznie zakończony lub w pełni zrealizowany przed 
złożeniem wniosku o dofinansowanie, 

2. wnioskodawca realizując projekt przed dniem złożenia 
wniosku przestrzegał obowiązujących przepisów prawa 
dotyczących danej operacji (art. 125 ust. 3, lit. E), 

3. Projekt nie obejmuje przedsięwzięć będących częścią 
operacji, które zostały objęte lub powinny zostać objęte 
procedurą odzyskiwania kwot zgodnie z art. 71 (trwałość 
operacji) w następstwie przeniesienia działalności 
produkcyjnej poza obszar objęty programem. 

(weryfikacja w oparciu o część VIII wniosku o dofinansowanie 
„Oświadczenia”). 

TAK/ NIE 
Niespełnienie 

kryterium skutkuje 
zwrotem wniosku do 

poprawy 

5. 
Okres realizacji projektu jest zgodny  
z  dokumentacją naboru. 

Okres realizacji projektu, rozumiany jako okres pomiędzy datą 
rozpoczęcia projektu, a datą jego zakończenia jest zgodny 
z informacją wskazaną w dokumentacji naboru. 

(weryfikacja w oparciu o informacje wskazane w pkt. 1.7 
wniosku o dofinansowanie). 

TAK/ NIE 
Niespełnienie 

kryterium skutkuje 
zwrotem wniosku do 

poprawy 
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6. Zakaz podwójnego finansowania. 

Kryterium weryfikuje czy pozycje wydatków ujęte we wniosku 
o dofinansowanie nie są objęte ani wsparciem z innego 
unijnego funduszu lub instrumentu unijnego, ani wsparciem z 
EFS w ramach innego programu (zgodnie z art. 65 
pkt. 11 rozporządzenia ogólnego), jak również wsparciem z 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI).  

(weryfikacja na podstawie części VIII wniosku o dofinansowanie 
„Oświadczenia”). 

TAK/NIE 
 Niespełnienie 

kryterium skutkuje 
zwrotem wniosku do 

poprawy 

 
 
 
 
 
 
 
Kryteria merytoryczne 

KRYTERIA MERYTORYCZNE DLA PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH 

KRYTERIA OGÓLNE MERYTORYCZNE  
(jednakowe dla wszystkich działań/ poddziałań w zakresie EFS) 

Kryteria horyzontalne   
Kryteria zerojedynkowe 

Lp. Nazwa kryterium Definicja / wyjaśnienie TAK/NIE 

KRYTERIA OGÓLNE MERYTORYCZNE 

KRYTERIA HORYZONTALNE 

1. 
Projekt jest zgodny z właściwymi 
politykami i zasadami unijnymi (w tym: 

Ocenie podlega zgodność projektu z właściwymi politykami 
i zasadami unijnymi, i w tym w szczególności z: 

TAK/NIE 
Niespełnienie 
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polityką równości szans kobiet i 
mężczyzn, polityką równości szans i 
niedyskryminacji i koncepcją 
zrównoważonego rozwoju) oraz 
prawodawstwem unijnym. 

 Zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, 
 Zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, 
 Zasadą zrównoważonego rozwoju. 

 

Kryterium ma na celu zapewnienie, że realizowany projekt 
będzie zgodny z prawodawstwem unijnym, będzie zakładał 
równą dostępność wsparcia (w szczególności do informacji 
i rekrutacji, produktów, towarów, usług, infrastruktury) dla 
wszystkich osób bez względu na płeć, rasę lub pochodzenie 
etniczne, wiek, niepełnosprawność, religię lub światopogląd, 
orientację seksualną. 

Ocena spełnienia zasady równości szans kobiet i mężczyzn 
odbywać się będzie w oparciu o standard minimum. 

Weryfikacja zasady dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami polegać będzie na weryfikacji czy 
zapewniono wszystkim uczestnikom, łącznie z osobami 
z niepełnosprawnościami, równy dostęp w projekcie do 
środowiska fizycznego, transportu, technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych oraz czy projekt będzie mieć pozytywny 
wpływ na realizację zasady dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami. 

Sprawdzenie zasady zrównoważonego rozwoju polegać będzie 
na weryfikacji czy w projekcie założono realizację działań 
ukierunkowanych m.in. na racjonalne gospodarowanie 
zasobami, ograniczenie presji na środowisko naturalne, 
uwzględnienie efektów środowiskowych w zarządzaniu, 
podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa. 

kryterium skutkuje 
zwrotem wniosku do 

poprawy 

2. 
Projekt jest zgodny z prawodawstwem 
krajowym, w tym przepisami dotyczącymi 
pomocy publicznej. 

 

Ocenie podlega zgodność z prawodawstwem krajowym, w tym 
z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej. 

TAK/NIE 
Niespełnienie 

kryterium skutkuje 
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zwrotem wniosku do 
poprawy 

3. 

Projekt jest zgodny z RPO WP 2014-2020, 
SZOOP RPO WP 2014-2020 i wytycznymi 
ministra właściwego ds. rozwoju 
regionalnego. 

Ocenie podlega zgodność projektu z Regionalnym Programem 
Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WP 
2014-2020 (SZOOP RPO WP 2014-2020) obowiązującym na 
dzień ogłoszenia naboru wniosków oraz wytycznymi ministra 
właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie wskazanej 
w regulaminie konkursu grupy docelowej oraz czy projekt jest 
zgodny z RPO WP 2014-2020, SZOOP RPO WP 2014-2020 
obowiązującym na dzień ogłoszenia naboru wniosków oraz 
wytycznymi ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego 
w zakresie wskazanej w regulaminie konkursu formy wsparcia. 

 

TAK/NIE 
Niespełnienie 

kryterium skutkuje 
zwrotem wniosku do 

poprawy 

4. 
Projekt skierowany jest do grup 
docelowych pochodzących z obszaru 
województwa podkarpackiego. 

Ocenie podlega prawidłowość skierowania wsparcia do grup 
docelowych z obszaru województwa podkarpackiego 
(w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub 
zamieszkują one na obszarze województwa podkarpackiego 
w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku 
innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na 
obszarze województwa podkarpackiego). 

TAK/NIE 
Niespełnienie 

kryterium skutkuje 
zwrotem wniosku do 

poprawy 

5. 
Zakres finansowy projektu spełnia 
kryteria kwalifikowalności. 

Ocenie podlega zgodność zakresu finansowego projektu 
z kryteriami kwalifikowalności w tym w szczególności czy: 
 zakres finansowy wniosku o dofinansowanie jest zgodny 

z kryteriami brzegowymi2 dotyczącymi maksymalnej  
i minimalnej wartości projektu, 

 zakres finansowy wniosku o dofinansowanie jest zgodny 
z kryteriami brzegowymi dotyczącymi wymaganego 
wkładu własnego beneficjenta, 

 zakres finansowy wniosku o dofinansowanie jest zgodny 

TAK/NIE 
Niespełnienie 

kryterium skutkuje 
zwrotem wniosku do 

poprawy 

                                                           
2 Jeśli zostały określone w SZOOP lub dokumentacji naboru. 
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z kryteriami brzegowymi dotyczącymi maksymalnej 
wartości zakupionych środków trwałych, 

 zakres finansowy wniosku o dofinansowanie jest zgodny 
z kryteriami brzegowymi dotyczącymi maksymalnej 
wartości wydatków kwalifikowanych w zakresie cross-
financingu, 

 zakres finansowy wniosku o dofinansowanie jest zgodny 
z kryteriami brzegowymi dotyczącymi maksymalnej 
wartości wydatków związanych z zakupem 
sprzętu/doposażenia (włączając cross-financing), 

 zakres finansowy wniosku o dofinansowanie jest zgodny 
z kryteriami brzegowymi dotyczącymi kwot 
ryczałtowych/stawek jednostkowych. 

6. 

„Krótki opis projektu” (pkt. 3.4 wniosku) 
został sporządzony zgodnie z 
obowiązującą instrukcją wypełniania 
wniosku o dofinansowanie 

Ocenie podlega prawidłowość opisu sporządzonego w pkt. 3.4 
wniosku o dofinansowania z obowiązującą instrukcją 
wypełniania wniosków o dofinansowanie. 

 

 

 

TAK/NIE 
Niespełnienie 

kryterium skutkuje 
zwrotem wniosku do 

poprawy 

KRYTERIA OGÓLNE MERYTORYCZNE 

KRYTERIUM zerojedynkowe 
Weryfikacja „0–1” 

(spełnia – nie spełnia). 

Lp. Nazwa kryterium Definicja / wyjaśnienie TAK/NIE 

1. 

Kryterium nie dotyczy projektów 
pozakonkursowych PUP 

 

Adekwatność doboru, założona wartość 
docelowa oraz rzetelność sposobu 
pomiaru wskaźników w odniesieniu do 

Wskazanie zgodności projektu z właściwym celem 
szczegółowym /celami szczegółowymi RPO WP 2014-2020 
oraz adekwatność doboru, wskazanej wartości docelowej oraz 
rzetelności sposobu pomiaru wskaźników. 
W ramach kryterium weryfikowana będzie: 
 trafność doboru celu głównego projektu i ocena jego 

wpływu na osiągnięcie celu szczegółowego RPO WP, 

TAK/NIE 
Niespełnienie 

kryterium skutkuje 
zwrotem wniosku do 

poprawy. 
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celu szczegółowego/ celów 
szczegółowych RPO WP 2014-2020. 

 

 adekwatność doboru wskaźników realizacji właściwego 
celu szczegółowego RPO WP, 

 rzetelność sposobu ich pomiaru, 
 założona wartość docelowa wskaźników, 
 ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu (punkt 

weryfikowany w przypadku projektów, których wartość jest 
większa lub równa 2 mln PLN). 

1a 

Kryterium dotyczy wyłącznie projektów 
pozakonkursowych PUP. 

 

Adekwatność doboru, założona wartość 
docelowa wskaźników w odniesieniu do 
celu szczegółowego/ celów  
szczegółowych RPO WP 2014-2020. 

 

Wskazanie zgodności projektu z właściwym celem 
szczegółowym /celami szczegółowymi RPO WP 2014-2020 
oraz adekwatność doboru, wskazanej wartości docelowej. 
W ramach kryterium weryfikowana będzie: 
 trafność doboru celu głównego projektu i ocena jego 

wpływu na osiągnięcie celu szczegółowego RPO WP, 
 adekwatność doboru wskaźników realizacji właściwego 

celu szczegółowego RPO WP, 
 założona wartość docelowa wskaźników. 

TAK/NIE 
Niespełnienie 

kryterium skutkuje 
zwrotem wniosku do 

poprawy 

2. 

Zasadność realizacji projektu 
w kontekście problemów grupy 
docelowej, które ma rozwiązać lub 
złagodzić jego realizacja 

Wskazanie zasadności realizacji projektu, w kontekście 
problemów grupy docelowej, które ma rozwiązać lub złagodzić 
realizacja projektu, w tym: 

 zasadność obejmowania grupy docelowej wsparciem,  
 ocena faktycznych potrzeb, problemów i barier, na które 

napotyka grupa docelowa projektu, 
 sposób rekrutacji uczestników projektu, w tym kryteriów 

rekrutacji i kwestii zapewnienia dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami. 

TAK/NIE 
Niespełnienie 

kryterium skutkuje 
zwrotem wniosku do 

poprawy 

3. 

 

Trafność doboru instrumentów realizacji 
projektu w kontekście wskazanych 
problemów grupy docelowej oraz 
zaplanowanych do osiągnięcia rezultatów 
projektu 

Trafność doboru instrumentów realizacji projektu w kontekście 
wskazanych przez Wnioskodawcę problemów grupy docelowej 
oraz zaplanowanych do osiągnięcia rezultatów projektu, w tym 
w szczególności:  

 trafność doboru instrumentów i planowanych zadań do 
zidentyfikowanych problemów (w kontekście grupy 
docelowej, obszaru oraz innych warunków i ograniczeń), 

TAK/NIE 
Niespełnienie 

kryterium skutkuje 
zwrotem wniosku do 

poprawy 
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 adekwatność projektu do problemów, które ma rozwiązać 
albo złagodzić jego realizacja. 

4. 

Kryterium nie dotyczy projektów 
pozakonkursowych PUP 

 

Adekwatność potencjału i doświadczenia 
wnioskodawcy i ew. partnerów  do skali 
i zakresu zaplanowanych w projekcie 
działań w tym również potencjału do 
zarządzania projektem oraz 
doświadczenia wnioskodawcy i ew. 
partnerów do realizacji przedsięwzięć w 
obszarze, w którym udzielane będzie 
wsparcie przewidziane w ramach projektu 

Oceniana będzie adekwatność potencjału i doświadczenia 
wnioskodawcy i partnerów (jeśli dotyczy) do skali i zakresu 
zaplanowanych w projekcie działań, w tym: 

 adekwatność potencjału wnioskodawcy i partnerów do skali 
i zakresu planowanych w projekcie działań, 

 adekwatność zaplanowanego systemu zarządzania do 
założeń projektu, 

 doświadczenie wnioskodawcy i ew. partnerów do realizacji 
przedsięwzięć w obszarze, w którym udzielane będzie 
wsparcie przewidziane w ramach projektu. 

TAK/NIE 
Niespełnienie 

kryterium skutkuje 
zwrotem wniosku do 

poprawy 

5. 

Efektywność kosztowa projektu 
w kontekście zasadności zaplanowanych 
w projekcie zadań i niezbędności 
planowanych wydatków oraz ich 
kwalifikowalności 

 

Oceniana będzie efektywność kosztowa projektu, w kontekście 
zasadności zaplanowanych w projekcie zadań i niezbędności 
planowanych wydatków oraz ich kwalifikowalności, w tym: 

 efektywność kosztowa projektu w odniesieniu do 
zaplanowanych w  projekcie rezultatów, 

 zasadność zaplanowanych w projekcie wydatków, 
 prawidłowość sporządzenia budżetu (niezbędność 

wydatków do realizacji projektu i osiągnięcia jego celów, 
racjonalność i efektywność wydatków projektu, poprawność 
uzasadnienia wydatków w ramach kwot ryczałtowych  - 
jeśli dotyczy). 

TAK/NIE 
Niespełnienie 

kryterium skutkuje 
zwrotem wniosku do 

poprawy 
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3. Kryteria wyboru projektów dla projektów konkursowych realizowanych w formule ZIT 
współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

 

3.1 Formalne oraz merytoryczne kryteria wyboru projektów dla projektów konkursowych realizowanych 
w formule ZIT współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

 

Kryteria formalne 

PROJEKTY KONKURSOWE 

KRYTERIA OGÓLNE FORMALNE ZIT 

(jednakowe dla wszystkich działań/ poddziałań) 

Kryteria ogólne formalne mają charakter obligatoryjny. 

Niespełnienie co najmniej jednego kryterium, powoduje że projekt otrzymuje ocenę negatywną i nie kwalifikuje się do dofinansowania. 

Lp. Nazwa kryterium Definicja / wyjaśnienie 
Opis znaczenia 

kryterium 

1. 
Kwalifikowalność wnioskodawcy.  

 

Przez to kryterium należy rozumieć, iż: 
1. wnioskodawca wpisuje się w katalog beneficjentów 

danego działania/poddziałania określonych w RPO WP 
2014-2020 i  SZOOP RPO WP 2014-2020 
obowiązującym na dzień ogłoszenia naboru wniosków 
oraz regulaminie konkursu,  

TAK/NIE 

Dopuszczalne jest 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 
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2. wnioskodawca nie podlega wykluczeniu związanemu z 
zakazem udzielania dofinansowania podmiotom 
wykluczonym lub nie orzeczono wobec niego zakazu 
dostępu do środków funduszy europejskich na 
podstawie: 

a) Art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych, 

b) Art. 12 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 
skutkach powierzenia wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywających wbrew przepisom 
na terytorium RP, 

c) Art. 9 ustawy z dnia 28 października 2002 r. 
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za 
czyny zabronione pod groźbą kary. 

(Weryfikacja w szczególności w oparciu o część II wniosku o 
dofinansowanie „Wnioskodawca (Beneficjent)” oraz  część VIII 
wniosku o dofinansowanie „Oświadczenia” (pkt. 4)). 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia kryterium 

Niespełnienie 

kryterium skutkuje 

odrzuceniem wniosku 

 

2. 

Kwalifikowalność partnera/partnerów*. 

*Dotyczy projektów realizowanych 

w partnerstwie. 

Przez to kryterium należy rozumieć, iż: 
1. partner/partnerzy spełniają warunki określone 

w regulaminie konkursu, 
2. partner/partnerzy nie podlegają wykluczeniu 

związanemu z zakazem udzielania dofinansowania 
podmiotom wykluczonym lub nie orzeczono wobec 
niego zakazu dostępu do środków funduszy 
europejskich na podstawie:  

a) Art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych, 

b) Art. 12 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywających wbrew przepisom na terytorium RP, 

c) Art. 9 ustawy z dnia 28 października 2002 r. 
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary. 

TAK/NIE/NIE DOTYCZY 

Dopuszczalne jest 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia kryterium 

Niespełnienie 

kryterium skutkuje 

odrzuceniem wniosku 
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(Weryfikacja w szczególności w oparciu o część II wniosku o 
dofinansowanie „Wnioskodawca (Beneficjent)” oraz  część VIII 
wniosku o dofinansowanie „Oświadczenia” (pkt. 4)). 

3. 

Projektodawca w okresie realizacji 

projektu prowadzi biuro projektu na 

terenie województwa podkarpackiego. 

Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro 

projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę czy inną 

prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) 

na terenie województwa podkarpackiego z możliwością 

udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz 

zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego 

kontaktu z kadrą projektu.  

(Weryfikacja w szczególności w oparciu o część VIII wniosku 

o dofinansowanie „Oświadczenia”). 

TAK/NIE 

Dopuszczalne jest 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia kryterium 

Niespełnienie 

kryterium skutkuje 

odrzuceniem wniosku 

4. 
Projekt nie został fizycznie zakończony 

lub w pełni zrealizowany. 

Weryfikacja na podstawie oświadczenia, że: 
1. zgodnie z art. 65 ust. 6 rozporządzenia ogólnego projekt 

nie został fizycznie zakończony lub w pełni 
zrealizowany przed złożeniem wniosku 
o dofinansowanie, 

2. wnioskodawca realizując projekt przed dniem złożenia 
wniosku przestrzegał obowiązujących przepisów prawa 
dotyczących danej operacji (art. 125 ust. 3, lit. E), 

3. projekt nie obejmuje przedsięwzięć będących częścią 
operacji, które zostały objęte lub powinny zostać objęte 
procedurą odzyskiwania kwot zgodnie z art. 71 
(trwałość operacji) w następstwie przeniesienia 
działalności produkcyjnej poza obszar objęty 
programem. 

(Weryfikacja w szczególności w oparciu o część VIII wniosku 
o dofinansowanie „Oświadczenia”). 

TAK/NIE 

Dopuszczalne jest 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia kryterium 

Niespełnienie 

kryterium skutkuje 

odrzuceniem wniosku 



Załącznik nr 3b do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 
17 października 2017 r. 

94 
 

 

 

5. 
Okres realizacji projektu jest zgodny 

z regulaminem konkursu. 

Okres realizacji projektu, rozumiany jako okres pomiędzy datą 

rozpoczęcia projektu, a datą jego zakończenia jest zgodny 

z informacją wskazaną w regulaminie konkursu. 

(Weryfikacja w szczególności w oparciu o informacje wskazane 

w pkt 1.7 wniosku o dofinansowanie). 

TAK/NIE 

Dopuszczalne jest 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia kryterium 

Niespełnienie 

kryterium skutkuje 

odrzuceniem wniosku 

6. Zakaz podwójnego finansowania. 

Kryterium weryfikuje czy pozycje wydatków ujęte we wniosku 

o dofinansowanie nie są objęte ani wsparciem z innego 

unijnego funduszu lub instrumentu unijnego, ani wsparciem z 

EFS w ramach innego programu (zgodnie z art. 65 pkt. 11 

rozporządzenia ogólnego), jak również wsparciem 

z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI).  

(Weryfikacja w szczególności na podstawie części VIII wniosku 

o dofinansowanie „Oświadczenia”). 

TAK/NIE 

Dopuszczalne jest 

wezwanie 

Wnioskodawcy do 

przedstawienia 

wyjaśnień w celu 

potwierdzenia 

spełnienia kryterium 

Niespełnienie 

kryterium skutkuje 

odrzuceniem wniosku 

 

Kryteria zgodności i stopnia zgodności ze strategią ZIT ROF 
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Ocena zgodności i stopnia zgodności ze strategią ZIT ROF. 

Kryteria formalne oceny zgodności ze strategią ZIT ROF. 

Lp. Nazwa kryterium Definicja / wyjaśnienie Opis znaczenia kryterium 

1. 
Projekt obejmuje wsparciem osoby 

zamieszkujące teren ROF. 

Ocenia się czy w projekcie założono, że uczestnikami 

projektu są wyłącznie osoby zamieszkujące na terenie ROF. 

Ponieważ działania ZIT ROF zgodnie ze Strategią mają 

zapewnić rozwój społeczno-gospodarczy ROF w projektach 

w ramach ZIT ROF mogą brać udział tylko osoby 

zamieszkujące (w rozumieniu zapisów Kodeksu Cywilnego) 

teren ROF.  

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o 

dofinansowanie. 

Kryterium wynikające ze Strategii ZIT ROF m.in. z rozdziału 

4. 

TAK/NIE 

Niespełnienie kryterium 

skutkuje odrzuceniem 

wniosku 

2. 

Zgodność celu projektu z celem/celami 

Strategii ZIT ROF adekwatnymi do 

przedmiotu projektu. 

Ocenia się czy określony w projekcie cel jest zgodny 

z odpowiednim celem/celami Strategii ZIT ROF.   

Potrzeba realizacji projektu i określony na jej podstawie cel 

projektu musi być zgodny z jednym lub kilkoma celami 

rozwojowymi Strategii ZIT ROF określonymi dla danego 

działania, w ramach którego został złożony projekt. 

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku 

o dofinansowanie. 

TAK/NIE 

Niespełnienie kryterium 

skutkuje odrzuceniem 

wniosku 
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Kryterium wynikające ze Strategii ZIT ROF m.in. z rozdziału 

6 

3. 
Projekt wynika ze zdiagnozowanych 

potrzeb ROF. 

Ocenie podlega czy projekt wynika ze zdiagnozowanych 

potrzeb i jest odpowiedzią na główne problemy określone 

w Strategii ZIT ROF. 

Kryterium uznaje się za spełnione jeżeli projekt rozwiązuje 

minimum 1 problem zidentyfikowany w Strategii ZIT 

w rozdziale "Bilans strategiczny". 

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku 

o dofinansowanie. 

Kryterium wynikające ze Strategii ZIT ROF m.in. z rozdziału 

4 i 5. 

TAK/NIE/NIE DOTYCZY 

Niespełnienie kryterium 

skutkuje odrzuceniem 

wniosku 

KRYTERIA MERYTORYCZNE PUNKTOWE W ZAKRESIE OCENY STOPNIA ZGODNOŚCI ZE STRATEGIĄ ZIT ROF. 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w wyniku oceny merytorycznej wynosi 50. 

Spełnienie przez projekt kryteriów merytorycznych punktowych w zakresie stopnia zgodności ze Strategią ZIT ROF w minimalnym 

zakresie oznacza uzyskanie, co najmniej 60% ogólnej liczby punktów za spełnianie wszystkich kryteriów. 

Kryteria dla Działania 7.7 

Lp. Nazwa kryterium Definicja/wyjaśnienie 

Minimalna/Maksymalna. 

liczba punktów 

(0-50 pkt) 

1. 
Wykazanie się współpracą lub 

gotowością do jej nawiązania z Gminami 

ROF w zakresie objętym działaniami 

Ocenie podlegać będzie czy wnioskodawca nawiązał już 

rzeczywistą współpracę z gminami ROF w formie podpisanego 

porozumienia, a jeżeli nie ma takiego porozumienia na etapie 

Ocena punktowa: 0-10 

pkt 

0 pkt – brak współpracy 
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projektu.  składania projektu,  to czy wykazał wolę współpracy w projekcie 

w postaci przedstawienia np. listu intencyjnego podpisanego z 

Gminą/Gminami ROF planującymi zawiązać współpracę.  

W przypadku współpracy lub gotowości do jej nawiązania 

ocenia się też zakres tej współpracy. Obowiązkowo zakres 

współpracy powinien zawierać: opis wspólnych działań w 

zakresie promocji i rekrutacji uczestników projektu,  opis działań 

dotyczących konsultacji miejsc, terenów, obiektów dających 

szansę powstania i prowadzenia działalności gospodarczej. 

Informacja o powyższym zakresie musi znaleźć 

odzwierciedlenie w zapisach wniosku o dofinansowanie.   

Kryterium ma na celu zintegrowanie działań w ramach projektu 

z aktywnością, propozycjami i możliwościami jakie dla 

przedsiębiorców przygotowały samorządy samodzielnie lub w 

ramach innych działań finansowanych w ramach ZIT ROF. 

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o 

dofinansowanie. 

Kryterium wynikające ze Strategii ZIT ROF m.in. podrozdziale  

4.16 oraz rozdziale 11. 

lub gotowości 

nawiązania współpracy 

10 pkt – wykazanie 

współpracy lub 

gotowości do jej 

nawiązania 

2. 

Liczba założonych działalności 

gospodarczych ulokowanych na 

obszarach poddanych rewitalizacji na 

terenie ROF. 

Ocenia się czy Wnioskodawca określił w projekcie liczbę 

działalności gospodarczych ulokowanych na zrewitalizowanych 

obszarach.   

Przy ocenie bierze się pod uwagę zapisy we wniosku dotyczące 

ulokowania działalności gospodarczej. Kryterium premiuje 

projekty wspierające powstawanie działalności gospodarczych 

na obszarach poddanych rewitalizacji jako wyraz zintegrowania 

Ocena punktowa: 0-15  

pkt nadawana wg 

wzoru: 

Liczba pkt = Ww/Wmax 

x 15 

Gdzie: 

Ww – liczba 
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działań infrastrukturalnych i społeczno-gospodarczych. 

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku 

o dofinansowanie. 

Kryterium wynikające ze Strategii ZIT ROF m.in. podrozdziale  

4.16 oraz rozdziale 11. 

działalności 

gospodarczych 

ulokowanych na 

zrewitalizowanych 

obszarach podana 

przez Wnioskodawcę, 

Wmax – suma liczby 

działalności 

gospodarczych 

ulokowanych na 

zrewitalizowanych 

obszarach jaka została 

zaproponowana przez 

Wnioskodawców we 

wnioskach, które 

zostały 

zakwalifikowane do 

tego etapu oceny. 

3. 

Liczba działalności gospodarczych 

utrzymanych przez okres minimum 24 

miesięcy od dnia zarejestrowania 

działalności (jako liczba wszystkich 

założonych w ramach projektu 

działalności). 

Ocenia się czy Wnioskodawca określił w projekcie liczbę 
działalności gospodarczych utrzymanych przez okres minimum 
24 miesięcy od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności 
gospodarczej zgodnie z aktualnym wpisem do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub 
Krajowego Rejestru Sądowego lub począwszy od innego 
terminu wskazanego przez IZ RPO w wytycznych 
programowych lub w regulaminie konkursu. 
Kryterium daje szansę promowania projektów zakładających 
trwałość rozwoju społeczno-gospodarczego ROF co jest zgodne 
z założeniami Strategii a więc preferowanie przez 
Wnioskodawcę dofinansowania działalności rokujących na 

Ocena punktowa: 0-10  

pkt nadawana wg 

wzoru 

Liczba pkt = Ww/Wmax 

x 10 

Gdzie: 

Ww - liczba działalności 
gospodarczych  
podana przez 
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przyszłość oraz zobligowanie Wnioskodawcy do prowadzenia 
rzetelnego wsparcia szkoleniowo-doradczego po założeniu 
działalności gospodarczej dającego większe szanse na 
utrzymanie działalności gospodarczych przez okres minimum 24 
miesięcy.  
Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o 

dofinansowanie. 

Kryterium wynikające ze Strategii ZIT ROF m.in. z podrozdziału 
4.8 i 4.10. 

Wnioskodawcę, 

Wmax – suma liczby 
działalności 

gospodarczych  jaka 
została zaproponowana 
przez Wnioskodawców 

we wnioskach, które 
zostały 

zakwalifikowane do 
tego etapu oceny. 

4. 

Komplementarność projektu  

z projektami zidentyfikowanymi w 

Strategii ZIT ROF. 

Komplementarność projektów to ich dopełnianie się prowadzące 

do realizacji określonego celu. Warunkiem koniecznym do 

określenia projektów, jako komplementarne jest ich 

uzupełniający się charakter.  

Ocenie podlegać będzie komplementarność  
z projektami zidentyfikowanymi w Strategii ZIT ROF:  
- strategicznymi przewidzianymi do realizacji w trybie 
pozakonkursowym w ramach RPO WP na lata 2014-2020 
i/lub 
- planowanymi do realizacji w ramach PO PW i PO IiŚ.   
 
Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku 
o dofinansowanie. 
Kryterium wynikające ze Strategii ZIT ROF m.in. z podrozdziału 

6.5 oraz rozdziałów 7 i 8. 

Ocena punktowa: 0-5 

pkt 

0 pkt – brak wykazania 

komplementarności  

z projektami 

zidentyfikowanymi  

w Strategii ZIT ROF 

5 pkt – wykazanie 

komplementarności  

z projektami 

zidentyfikowanymi  

w Strategii ZIT ROF 
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5. Liczba punktów rekrutacyjnych. Ocenie będzie podlegać liczba przewidzianych punktów 

rekrutacyjnych dla uczestników projektu. Znaczące są też w tej 

kwestii założenia dotyczące spójności przestrzennej ROF, które 

mówią o zrównoważonym rozwoju na całym terenie ROF. 

Utworzenie sieci punktów rekrutacyjnych umożliwi szeroki 

dostęp dla potencjalnych uczestników projektu. 

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o 

dofinansowanie. 

Kryterium wynikające ze Strategii ZIT ROF m.in. z podrozdziału 

4.10 oraz 6.6. 

Ocena punktowa: 0-10 

pkt 

Weryfikacja oceny 

punktowej: 

0 pkt. - mniej niż 5 

punktów 

rekrutacyjnych (przy 

założeniu, iż jeden 

punkt rekrutacyjny 

będzie prowadzony w 

jednej gminie) 

5 pkt. – powyżej 5, ale 

mniej niż 14 punktów 

rekrutacyjnych (przy 

założeniu, iż jeden 

punkt rekrutacyjny 

będzie prowadzony w 

jednej gminie) 

10 pkt. - więcej niż 14 

punktów 

rekrutacyjnych (przy 

założeniu, iż jeden 

punkt rekrutacyjny 

będzie prowadzony w 

jednej gminie, przy 

czym w gminie miasto 

Rzeszów 2) 
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Kryteria dla działania 8.7 

1. 

Wsparcie skierowane na utworzenie 

nowego lub wsparcie istniejącego 

podmiotu reintegracji społecznej i/lub 

zawodowej. 

Ocenia się czy w ramach projektu będzie tworzony nowy lub 

wspierany istniejący podmiot reintegracji społecznej lub 

zawodowej (przy założeniu, że nastąpi zwiększenie liczby 

miejsc reintegracji społecznej lub zawodowej). Kryterium istotne 

w kontekście założeń trwałości efektów Strategii ZIT ROF.   

Z punktu widzenia długoterminowych efektów należy promować 

rozwiązania polegające na budowaniu trwałych struktur.  

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku 

o dofinansowanie. 

Kryterium wynikające ze Strategii ZIT ROF m.in. z rozdziału 4. 

Ocena punktowa: 0-15 

pkt 

0 pkt – projekt nie 

przewiduje tworzenia 

nowego podmiotu 

integracji społecznej 

lub wsparcie 

istniejącego podmiotu 

integracji społecznej 

15 pkt – projekt 

przewiduje utworzenia 

nowego lub wsparcie 

istniejącego podmiotu 

integracji społecznej 

2. 

Komplementarność projektu  

z projektami zidentyfikowanymi w 

Strategii ZIT ROF. 

Komplementarność projektów to ich dopełnianie się prowadzące 

do realizacji określonego celu. Warunkiem koniecznym do 

określenia projektów, jako komplementarne jest ich 

uzupełniający się charakter.  

Ocenie podlegać będzie komplementarność z projektami 
zidentyfikowanymi w Strategii ZIT ROF:  
- strategicznymi przewidzianymi do realizacji w trybie 
pozakonkursowym w ramach RPO WP na lata 2014-2020 
i/lub 
- planowanymi do realizacji w ramach PO PW i PO IiŚ.   
 

Ocena punktowa: 0-5 

pkt 

0 pkt – brak wykazania 

komplementarności z 

projektami 

zidentyfikowanymi w 

Strategii ZIT ROF 

5 pkt – wykazanie 

komplementarności z 

projektami 
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Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o 

dofinansowanie. 

Kryterium wynikające ze Strategii ZIT ROF m.in. z podrozdziału 

6.5 oraz rozdziałów 7 i 8. 

zidentyfikowanymi w 

Strategii ZIT ROF 

3. 

Projekt realizowany w partnerstwie JST 

z podmiotami spoza sektora finansów 

publicznych.   

Ocenia się czy projekt będzie realizowany w partnerstwie JST 

(lub ich jednostek organizacyjnych) z podmiotami spoza sektora 

finansów publicznych (bez względu na to który podmiot będzie 

Liderem). 

Ze względu na społeczny charakter projektu preferowane będą 

projekty realizowane w partnerstwie z podmiotami spoza 

sektora finansów publicznych co wzmocni jakość wsparcia i 

możliwości organizacyjne podmiotów aplikujących.  

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o 

dofinansowanie. 

Kryterium wynikające ze Strategii ZIT ROF m.in. z rozdziału 11. 

Ocena punktowa: 0-15 

pkt 

0 pkt – projekt 

realizowany poza 

formuła partnerstwa 

15 pkt – projekt 

realizowany w 

partnerstwie 
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4. 
Realizacja projektu na rewitalizowanym 

terenie w ramach ROF. 

Ocenia się, czy projekt będzie realizowany na rewitalizowanym 

obszarze lub/i rewitalizowanym obiekcie zgodnie z LPR gmin 

wchodzących w skład ROF.   

Kryterium premiuje projekty wspierające powstawanie inicjatyw 

w ramach działania na obszarach poddanych rewitalizacji jako 

wyraz zintegrowania działań infrastrukturalnych i społeczno-

gospodarczych zwłaszcza w miejscach gdzie zarówno funkcje 

gospodarcze jak i społeczne zanikają. 

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o 

dofinansowanie. 

Kryterium wynikające ze Strategii ZIT ROF m.in. z podrozdziału 

4.16 

Ocena punktowa: 0-15 

pkt 

0 pkt – brak działań w 

projekcie na 

rewitalizowanym 

obszarze lub/i w 

obiekcie 

10 pkt –działania w 

projekcie prowadzone 

na rewitalizowanym 

obszarze 

15 pkt – działania w 

projekcie prowadzone 

w rewitalizowanym 

obiekcie 
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Kryteria dla działania 8.8 

1. 

Komplementarność projektu  

z projektami zidentyfikowanymi  

w Strategii ZIT ROF. 

Komplementarność projektów to ich dopełnianie się prowadzące 
do realizacji określonego celu. Warunkiem koniecznym do 
określenia projektów, jako komplementarne jest ich 
uzupełniający się charakter.  
Ocenie podlegać będzie komplementarność  
z projektami zidentyfikowanymi w Strategii ZIT ROF:  
- strategicznymi przewidzianymi do realizacji w trybie 
pozakonkursowym w ramach RPO WP na lata 2014-2020 
i/lub 
- planowanymi do realizacji w ramach PO PW i PO IiŚ.   
Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o 

dofinansowanie. 

Kryterium wynikające ze Strategii ZIT ROF m.in. z podrozdziału 

6.5 oraz rozdziałów 7 i 8. 

Ocena punktowa: 0-5 

pkt 

0 pkt – brak wykazania 

komplementarności z 

projektami 

zidentyfikowanymi  

w Strategii ZIT ROF 

5 pkt – wykazanie 

komplementarności  

z projektami 

zidentyfikowanymi  

w Strategii ZIT ROF 

2. 

Projekt realizowany w partnerstwie JST 

z podmiotami spoza sektora finansów 

publicznych. 

Ocenia się czy projekt będzie realizowany w partnerstwie JST 

(lub ich jednostek organizacyjnych) z podmiotami spoza sektora 

finansów publicznych (bez względu na to który podmiot będzie 

Liderem). 

Ze względu na społeczny charakter projektu preferowane będą 

projekty realizowane w partnerstwie z podmiotami spoza 

sektora finansów publicznych co wzmocni jakość wsparcia i 

możliwości organizacyjne podmiotów aplikujących.  

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o 

dofinansowanie. 

Kryterium wynikające ze Strategii ZIT ROF m.in. z rozdziału 11. 

Ocena punktowa: 0-20 

pkt 

0 pkt – projekt 

realizowany poza 

formułą partnerstwa 

20 pkt – projekt 

realizowany w 

partnerstwie 
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3. 
Realizacja projektu na rewitalizowanym 

terenie w ramach ROF. 

Ocenia się, czy projekt będzie realizowany na rewitalizowanym 

obszarze lub/i rewitalizowanym obiekcie zgodnie z LPR gmin 

wchodzących w skład ROF.   

Kryterium premiuje projekty wspierające powstawanie inicjatyw 

w ramach działania na obszarach poddanych rewitalizacji jako 

wyraz zintegrowania działań infrastrukturalnych i społeczno-

gospodarczych zwłaszcza w miejscach gdzie zarówno funkcje 

gospodarcze jak i społeczne zanikają. 

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o 

dofinansowanie. 

Kryterium wynikające ze Strategii ZIT ROF m.in. z podrozdziału 

4.16. 

Ocena punktowa: 0-25 

pkt 

0 pkt – brak działań w 

projekcie na 

rewitalizowanym 

obszarze lub/i w 

obiekcie 

15 pkt –działania w 

projekcie prowadzone 

na rewitalizowanym 

obszarze 

25 pkt – działania w 

projekcie prowadzone 

w rewitalizowanym 

obiekcie 

Kryteria dla działania 8.9 

1. 

Komplementarność projektu  

z projektami zidentyfikowanymi w 

Strategii ZIT ROF. 

Komplementarność projektów to ich dopełnianie się prowadzące 

do realizacji określonego celu. Warunkiem koniecznym do 

określenia projektów jako komplementarne jest ich 

uzupełniający się charakter.  

Ocenie podlegać będzie komplementarność  
z projektami zidentyfikowanymi w Strategii ZIT ROF:  
- strategicznymi przewidzianymi do realizacji w trybie 
pozakonkursowym w ramach RPO WP na lata 2014-2020 
i/lub 
- planowanymi do realizacji w ramach PO PW i PO IiŚ.   
Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o 

Ocena punktowa: 0-5 

pkt 

0 pkt – brak wykazania 

komplementarności  

z projektami 

zidentyfikowanymi  

w Strategii ZIT ROF 

5 pkt – wykazanie 

komplementarności z 

projektami 
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dofinansowanie. 

Kryterium wynikające ze Strategii ZIT ROF m.in. z podrozdziału 
6.5 oraz rozdziałów 7 i 8. 

zidentyfikowanymi w 

Strategii ZIT ROF 

2. 

Projekt realizowany w partnerstwie JST 

z podmiotami spoza sektora finansów 

publicznych. 

Ocenia się czy projekt będzie realizowany w partnerstwie JST 

(lub ich jednostek organizacyjnych) z podmiotami spoza sektora 

finansów publicznych (bez względu na to który podmiot będzie 

Liderem). 

Ze względu na społeczny charakter projektu preferowane będą 

projekty realizowane w partnerstwie z podmiotami spoza 

sektora finansów publicznych co wzmocni jakość wsparcia i 

możliwości organizacyjne podmiotów aplikujących.  

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o 

dofinansowanie. 

Kryterium wynikające ze Strategii ZIT ROF m.in. z rozdziału 11. 

Ocena punktowa: 0-20 

pkt 

0 pkt – projekt 

realizowany poza 

formułą partnerstwa 

20 pkt – projekt 

realizowany w 

partnerstwie 
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3. 
Realizacja projektu na rewitalizowanym 

terenie w ramach ROF. 

Ocenia się, czy projekt będzie realizowany na rewitalizowanym 

obszarze lub/i rewitalizowanym obiekcie zgodnie z LPR gmin 

wchodzących w skład ROF.   

Kryterium premiuje projekty wspierające powstawanie inicjatyw 

w ramach działania na obszarach poddanych rewitalizacji jako 

wyraz zintegrowania działań infrastrukturalnych i społeczno-

gospodarczych zwłaszcza w miejscach gdzie zarówno funkcje 

gospodarcze jak i społeczne zanikają. 

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o 

dofinansowanie. 

Kryterium wynikające ze Strategii ZIT ROF m.in. z podrozdziału 

4.16. 

Ocena punktowa: 0-25 

pkt 

0 pkt – brak działań w 

projekcie na 

rewitalizowanym 

obszarze lub/i w 

obiekcie 

15 pkt –działania w 

projekcie prowadzone 

na rewitalizowanym 

obszarze 

25 pkt – działania w 

projekcie prowadzone 

w rewitalizowanym 

obiekcie 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3b do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 
17 października 2017 r. 

108 
 

 

 

 

Kryteria merytoryczne 

KRYTERIA MERYTORYCZNE DLA PROJEKTÓW KONKURSOWYCH ZIT 

KRYTERIA OGÓLNE MERYTORYCZNE DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W FORMULE ZIT 
Jednakowe dla wszystkich działań/ poddziałań realizowanych w formule ZIT w zakresie EFS 

Kryteria horyzontalne 
Kryteria punktowe 

KRYTERIA OGÓLNE MERYTORYCZNE HORYZONTALNE 
Kryteria ogóle merytoryczne horyzontalne mają charakter obligatoryjny. Niespełnienie co najmniej jednego kryterium powoduje, że 

projekt otrzymuje negatywną ocenę i nie kwalifikuje się do dofinansowania. 

Lp. Nazwa kryterium Definicja / wyjaśnienie TAK/NIE 

1. 

Projekt jest zgodny z właściwymi 
politykami i zasadami unijnymi (w tym: 
polityką równości szans kobiet 
i mężczyzn, polityką równości szans 
i niedyskryminacji i koncepcją 
zrównoważonego rozwoju) oraz 
prawodawstwem unijnym 

Ocenie podlega zgodność projektu z właściwymi politykami 
i zasadami unijnymi, w tym w szczególności z: 

 Zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, 

 Zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami,  

 Zasadą zrównoważonego rozwoju.  

Kryterium ma na celu zapewnienie, że realizowany projekt 
będzie zgodny z prawodawstwem unijnym, będzie zakładał 
równą dostępność wsparcia (w szczególności do informacji 
i rekrutacji, produktów, towarów, usług, infrastruktury) dla 
wszystkich osób bez względu na płeć, rasę lub pochodzenie 
etniczne, wiek, niepełnosprawność, religię lub światopogląd, 
orientację seksualną. 

Ocena spełnienia zasady równości szans kobiet i mężczyzn 
odbywać się będzie w oparciu o standard minimum. 

TAK/NIE 

Dopuszczalne jest 
wezwanie Wnioskodawcy 

do przedstawienia 
wyjaśnień w celu 

potwierdzenia spełnienia 
kryterium 

Niespełnienie kryterium 
skutkuje odrzuceniem 

wniosku 
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Weryfikacja zasady dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami polegać będzie na weryfikacji czy 
zapewniono wszystkim uczestnikom, łącznie z osobami 
z niepełnosprawnościami, równy dostęp w projekcie do 
środowiska fizycznego, transportu, technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych oraz czy projekt będzie 
mieć pozytywny wpływ na realizację zasady dostępności 
dla osób z niepełnosprawnościami. 

Sprawdzenie zasady zrównoważonego rozwoju polegać 
będzie na weryfikacji czy w projekcie założono realizację 
działań ukierunkowanych m.in. na racjonalne 
gospodarowanie zasobami, ograniczenie presji na 
środowisko naturalne, uwzględnienie efektów 
środowiskowych w zarządzaniu, podnoszenie świadomości 
ekologicznej społeczeństwa. 

 

W sytuacji braku we wniosku o dofinansowanie jakichkolwiek 
zapisów, świadczących o przynajmniej częściowej zgodności 
projektu ze wszystkimi wyżej wymienionymi politykami i 
zasadami unijnymi, wniosek zostaje odrzucony – bez 
możliwości wyjaśnień w celu potwierdzenia spełnienia 
kryterium. 

2. 
Projekt jest zgodny z prawodawstwem 
krajowym, w tym przepisami dotyczącymi 
pomocy publicznej. 

Ocenie podlega zgodność z prawodawstwem krajowym, 
w tym z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej. 

 

TAK/NIE 

Dopuszczalne jest 
wezwanie Wnioskodawcy 

do przedstawienia 
wyjaśnień w celu 

potwierdzenia spełnienia 
kryterium 
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Niespełnienie kryterium 
skutkuje odrzuceniem 

wniosku 

3. 

Projekt jest zgodny z RPO WP 2014-2020, 
SZOOP RPO WP 2014-2020 i wytycznymi 
ministra właściwego ds. rozwoju 
regionalnego. 

Ocenie podlega zgodność projektu z Regionalnym 
Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na 
lata 2014-2020, Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych 
RPO WP 2014-2020 (SZOOP RPO WP 2014-2020) 
obowiązującym na dzień ogłoszenia naboru wniosków oraz 
wytycznymi ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego 
w zakresie wskazanej w regulaminie konkursu grupy 
docelowej oraz czy projekt jest zgodny z RPO WP 2014-
2020, SZOOP RPO WP 2014-2020 obowiązującym na dzień 
ogłoszenia naboru wniosków oraz wytycznymi ministra 
właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie wskazanej 
w regulaminie konkursu formy wsparcia. 

W sytuacji niezgodności z wyżej wymienionymi 
dokumentami wszystkich grup docelowych i wszystkich form 
wsparcia ujętych w projekcie, wniosek zostaje odrzucony - 
bez możliwości wyjaśnień w celu potwierdzenia spełnienia 
kryterium. 

TAK/NIE 

Dopuszczalne jest 
wezwanie Wnioskodawcy 

do przedstawienia 
wyjaśnień w celu 

potwierdzenia spełnienia 
kryterium 

Niespełnienie kryterium 
skutkuje odrzuceniem 

wniosku 

4. 
Projekt skierowany jest do grup 
docelowych pochodzących z obszaru 
województwa podkarpackiego. 

W ramach kryterium weryfikowane jest czy wsparcie 
zostanie skierowane do grup docelowych z obszaru 
województwa podkarpackiego (w przypadku osób fizycznych 
uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze woj. 
podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu 
Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one 
jednostkę organizacyjną na obszarze woj. podkarpackiego). 

 

TAK/NIE 

Dopuszczalne jest 
wezwanie Wnioskodawcy 

do przedstawienia 
wyjaśnień w celu 

potwierdzenia spełnienia 
kryterium 
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Niespełnienie kryterium 
skutkuje odrzuceniem 

wniosku 

KRYTERIA OGÓLNE MERYTORYCZNE PUNKTOWE DLA PROJEKTÓW ZIT ROF 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w wyniku oceny merytorycznej wynosi 50. 

Spełnienie przez projekt ogólnych kryteriów merytorycznych punktowych w minimalnym zakresie oznacza uzyskanie co najmniej 60% 

ogólnej liczby punktów za spełnianie poszczególnych kryteriów. 

Do dofinansowania zostają rekomendowane projekty, które uzyskały co najmniej 60% punktów za spełnienie kryteriów 

merytorycznych punktowych w zakresie oceny stopnia zgodności ze strategią ZIT ROF oraz 60% punktów za spełnienie kryteriów 

ogólnych merytorycznych punktowych dla projektów ZIT ROF. 

Oznacza to, że projekt, aby był rekomendowany do dofinansowania musi uzyskać minimum łącznie 60 punktów na obydwu etapach 

oceny. 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania na obu etapach oceny wynosi 100. 

Lp. Nazwa kryterium Definicja/wyjaśnienie 

Minimalna/Maksym

alna. liczba 

punktów 

(0-40 pkt) 

1. 

Zgodność projektu z właściwym celem 
szczegółowym/celami szczegółowymi 
RPO WP 2014-2020, w tym planowane do 
osiągnięcia rezultaty (adekwatność 
doboru, założona wartość docelowa oraz 
rzetelność sposobu pomiaru). 

Wskazanie zgodności projektu z właściwym celem 
szczegółowym/celami szczegółowymi RPO WP 2014-2020 oraz 
adekwatność doboru, wskazanej wartości docelowej oraz 
rzetelności sposobu pomiaru rezultatów. 

W ramach kryterium weryfikowana będzie: 
a) Trafność doboru celu głównego projektu i ocena jego 

wpływu na osiągnięcie celu szczegółowego RPO WP 

Liczba punktów 
możliwych do 

uzyskania: 0-10,  
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 2014-2020.  
b) Adekwatność doboru wskaźników realizacji właściwego 

celu szczegółowego RPO WP 2014-2020, założona 
wartość docelowa wskaźników oraz rzetelność sposobu 
ich pomiaru, 

c) Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu (punkt oceniany 
w przypadku projektów, których wartość jest większa lub 
równa 2 mln PLN). 

 
Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu 
określonej liczby punktów w ramach dopuszczalnych limitów 
wyznaczonych maksymalną i minimalną liczbą punktów, które 
można uzyskać za dane kryterium.  
W celu spełnienia kryterium wymagane jest uzyskanie minimum  
6 pkt. Nieuzyskanie ww. minimalnej liczby punktów oznacza 
niespełnienie kryterium i odrzucenie wniosku.  
W przypadku, gdy kwota przeznaczona na dofinansowanie 
projektów w konkursie przewyższa wartość wnioskowanego 
dofinansowania we wszystkich złożonych wnioskach, możliwe jest 
odstąpienia od oceny punktowej na rzecz oceny 0-1 (w takiej 
sytuacji otrzymanie 0 pkt. oznacza niespełnienie kryterium 
i odrzucenie wniosku). 
Niezwłocznie po podjęciu przez Instytucję Organizującą Konkurs 
decyzji w tym zakresie, wnioskodawcy zostaną poinformowani o 
ostatecznym sposobie oceny kryterium – poprzez publikację na 
stronie internetowej zawierającej dokumentacje konkursową. 

w przypadku 
projektów 

o wartości do 2 
mln PLN, 

a) 0-3 
b) 0-7 

c) Nie dotyczy 
 

 
 

w przypadku 
projektów 

o wartości powyżej 
2 mln PLN, 

a) 0-2 
b) 0-6 
c) 0-2 
 
 

2. 

Zasadność realizacji projektu 
w kontekście problemów grupy 
docelowej, które ma rozwiązać lub 
złagodzić jego realizacja. 

Wskazanie zasadności realizacji projektu, w kontekście 
problemów grupy docelowej, które ma rozwiązać lub złagodzić 
realizacja projektu, w tym: 

a) Zasadność obejmowania grupy docelowej wsparciem,  
ocena faktycznych problemów i barier, na które 
napotyka grupa docelowa projektu. 

b) Adekwatność zaplanowanej akcji rekrutacyjnej do 

Liczba punktów 
możliwych do 

uzyskania: 0-10,  

w tym: 

a) 0-5 
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problemów grupy docelowej i celu projektu. 
c) Trwałość i wpływ rezultatów projektu. 

 
Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu 
określonej liczby punktów w ramach dopuszczalnych limitów 
wyznaczonych maksymalną i minimalną liczbą punktów, które 
można uzyskać za dane kryterium.  
W celu spełnienia kryterium wymagane jest uzyskanie minimum  
6 pkt.  
Nieuzyskanie ww. minimalnej liczby punktów oznacza niespełnienie 
kryterium i odrzucenie wniosku. 
W przypadku, gdy kwota przeznaczona na dofinansowanie 
projektów w konkursie przewyższa wartość wnioskowanego 
dofinansowania we wszystkich złożonych wnioskach, możliwe jest 
odstąpienia od oceny punktowej na rzecz oceny 0-1 (w takiej 
sytuacji otrzymanie 0 pkt. oznacza niespełnienie kryterium 
i odrzucenie wniosku). 
Niezwłocznie po podjęciu przez Instytucję Organizującą Konkurs 
decyzji w tym zakresie, wnioskodawcy zostaną poinformowani o 
ostatecznym sposobie oceny kryterium – poprzez publikację na  
stronie internetowej zawierającej dokumentacje konkursową. 

b) 0-3 

c) 0-2 

 

 

 

3. 

Trafność doboru instrumentów realizacji 
projektu w kontekście wskazanych 
problemów grupy docelowej oraz 
zaplanowanych do osiągnięcia 
rezultatów projektu. 

Trafność doboru instrumentów realizacji projektu w 
kontekście wskazanych przez wnioskodawcę problemów 
grupy docelowej oraz zaplanowanych do osiągnięcia 
rezultatów projektu, w tym w szczególności:  

 trafność doboru instrumentów i planowanych zadań do 
zidentyfikowanych problemów (w kontekście grupy 
docelowej, obszaru oraz innych warunków 
i ograniczeń), 

 adekwatność projektu do problemów, które ma 
rozwiązać albo złagodzić jego realizacja. 
 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu 

Liczba punktów 
możliwych do 

uzyskania: 0-10 
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określonej liczby punktów w ramach dopuszczalnych limitów 
wyznaczonych maksymalną i minimalną liczbą punktów, które 
można uzyskać za dane kryterium.  
W celu spełnienia kryterium wymagane jest uzyskanie minimum  
6 pkt.  
Nieuzyskanie ww. minimalnej liczby punktów oznacza niespełnienie 
kryterium i odrzucenie wniosku. 
W przypadku, gdy kwota przeznaczona na dofinansowanie 
projektów w konkursie przewyższa wartość wnioskowanego 
dofinansowania we wszystkich złożonych wnioskach, możliwe jest 
odstąpienia od oceny punktowej na rzecz oceny 0-1 (w takiej 
sytuacji otrzymanie 0 pkt. oznacza niespełnienie kryterium 
i odrzucenie wniosku). 
Niezwłocznie po podjęciu przez Instytucję Organizującą Konkurs 
decyzji w tym zakresie, wnioskodawcy zostaną poinformowani o 
ostatecznym sposobie oceny kryterium – poprzez publikację na 
stronie internetowej zawierającej dokumentacje konkursową. 

4. 

Adekwatność potencjału i doświadczenia 
wnioskodawcy i ew. partnerów do skali 
i zakresu zaplanowanych w projekcie 
działań w tym również potencjału do 
zarządzania projektem oraz 
doświadczenia wnioskodawcy i ew. 
partnerów w realizacji przedsięwzięć:  

1. w obszarze, wsparcia projektu, 

2. na rzecz grupy docelowej, do 
której skierowany będzie projekt 
oraz  

3. na określonym terytorium, 
którego będzie dotyczyć 
realizacja projektu. 

Oceniana będzie adekwatność potencjału i doświadczenia 
wnioskodawcy i partnerów (jeśli dotyczy) do skali i zakresu 
zaplanowanych w projekcie działań, w tym: 

a) Adekwatność potencjału wnioskodawcy i partnerów do 
skali i zakresu planowanych w projekcie działań oraz 
adekwatność zaplanowanego systemu zarządzania do 
założeń projektu, 

b) Doświadczenie wnioskodawcy i ew. partnerów 
w realizacji przedsięwzięć: 

1) w obszarze wsparcia projektu,  
2) na rzecz grupy docelowej, do której skierowany 

będzie projekt oraz 
3) na określonym terytorium, którego będzie 

dotyczyć realizacja projektu. 
 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu 

Liczba punktów 
możliwych do 

uzyskania: 0-10,  

w tym: 

a) 0-5 

b) 0-5 
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określonej liczby punktów w ramach dopuszczalnych limitów 
wyznaczonych maksymalną i minimalną liczbą punktów, które 
można uzyskać za dane kryterium.  
W celu spełnienia kryterium wymagane jest uzyskanie minimum 6 
pkt.  
Nieuzyskanie ww. minimalnej liczby punktów oznacza niespełnienie 
kryterium i odrzucenie wniosku. 
W przypadku, gdy kwota przeznaczona na dofinansowanie 
projektów w konkursie przewyższa wartość wnioskowanego 
dofinansowania we wszystkich złożonych wnioskach, możliwe jest 
odstąpienia od oceny punktowej, na rzecz oceny 0-1 (w takiej 
sytuacji otrzymanie 0 pkt. oznacza niespełnienie kryterium 
i odrzucenie wniosku). 
Niezwłocznie po podjęciu przez Instytucję Organizującą Konkurs 
decyzji w tym zakresie, wnioskodawcy zostaną poinformowani o 
ostatecznym sposobie oceny kryterium – poprzez publikację na 
stronie internetowej zawierającej dokumentacje konkursową. 

 

 

KRYTERIUM MERYTORYCZNE PREMIUJĄCE 

Lp. Nazwa kryterium Definicja/wyjaśnienie Liczba punktów 

możliwych do 

uzyskania 

1. Prawidłowość sporządzenia budżetu,  

w tym kwalifikowalność i efektywność 

wydatków. 

Oceniana będzie: 
1. kwalifikowalność wydatków; 
2. niezbędność wydatków do realizacji projektu i osiągania 

jego celów;  
3. racjonalność i efektywność wydatków projektu;  

Liczba punktów 
możliwych do 

uzyskania: 0/10 
Przyznaje się 10 pkt. 
jeśli projekt spełnił 
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4. poprawność uzasadnienia wydatków w ramach kwot 
ryczałtowych (jeśli dotyczy); 

5. zgodność ze standardem i cenami rynkowymi określonymi 
w regulaminie konkursu; 

6. zgodności z limitami dotyczącymi: maksymalnej i 
minimalnej wartości projektu; wymaganego wkładu 
własnego beneficjenta; dotyczącymi maksymalnej wartości 
zakupionych środków trwałych; maksymalnej wartości 
wydatków kwalifikowanych w zakresie cross-financingu; 
maksymalnej wartości wydatków związanych z zakupem 
sprzętu/doposażenia (włączając cross-financing); kwot 
ryczałtowych/stawek jednostkowych/stawek ryczałtowych.  

 

kryterium tzn. budżet 
został sporządzony 
prawidłowo (nie ma 
potrzeby kierowania 
do negocjacji), albo 
0 pkt. jeśli projekt 

nie spełnił kryterium. 
Przyznanie 0 pkt. nie 
oznacza, iż projekt 
zostaje odrzucony. 

 
 

 

KRYTERIA NEGOCJACYJNE 

Lp. Nazwa kryterium Definicja/wyjaśnienie TAK/NIE 

1. Negocjacje w zakresie budżetu projektu, w 

tym kwalifikowalności i efektywności 

wydatków, zakończyły się wynikiem 

pozytywnym 

Kryterium jest stosowane jedynie w 

odniesieniu do projektów, które nie 

uzyskały premii punktowej za spełnienie 

kryterium premiującego „Prawidłowość 

sporządzenia budżetu, w tym 

kwalifikowalność i efektywność 

Oceniana będzie: 
1. kwalifikowalność wydatków; 
2. niezbędność wydatków do realizacji projektu i osiągania 

jego celów;  
3. racjonalność i efektywność wydatków projektu;  
4. poprawność uzasadnienia wydatków w ramach kwot 

ryczałtowych (jeśli dotyczy); 
5. zgodność ze standardem i cenami rynkowymi określonymi 

w regulaminie konkursu; 
6.  zgodności z kryteriami brzegowymi dotyczącymi: 

maksymalnej i minimalnej wartości projektu; wymaganego 
wkładu własnego beneficjenta; dotyczącymi maksymalnej 
wartości zakupionych środków trwałych; maksymalnej 

TAK/NIE 

Dopuszczalne jest 
wezwanie 

Wnioskodawcy 
do przedstawienia 

wyjaśnień oraz 
wprowadzenie 

korekt we 
wniosku o 

dofinansowanie 
projektu – w celu 
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wydatków.” 

 

wartości wydatków kwalifikowanych w zakresie cross-
financingu; maksymalnej wartości wydatków związanych z 
zakupem sprzętu/doposażenia (włączając cross-financing); 
kwot ryczałtowych/stawek jednostkowych/stawek 
ryczałtowych. 

Kryterium będzie uznane za spełnione w przypadku 
wprowadzenia do wniosku wszystkich wymaganych przez IOK 
zmian (postawionych przez Członków lub przez Przewodniczącego 
Komisji Oceny Projektów) lub akceptacji przez IOK stanowiska 
Wnioskodawcy. 

potwierdzenia 
spełnienia 
kryterium 

 
Niespełnienie 

kryterium 
skutkuje 

odrzuceniem 
wniosku 

 

2. Negocjacje zakończyły się wynikiem 

pozytywnym 

(zostały udzielone informacje i wyjaśnienia 

wymagane podczas negocjacji lub spełnione 

zostały warunki określone przez Członków 

lub przez Przewodniczącego KOP podczas 

negocjacji oraz do projektu nie wprowadzono 

innych nieuzgodnionych w ramach negocjacji 

zmian).  

 

Kryterium jest stosowane jedynie w 

przypadku skierowania projektu do etapu 

negocjacji.  

 

Jeżeli w efekcie negocjacji: 
a) do wniosku nie zostaną wprowadzone korekty wskazane 

przez Członków lub przez Przewodniczącego Komisji 
Oceny Projektów lub inne zmiany wynikające z ustaleń 
dokonanych podczas negocjacji lub  

b) KOP nie uzyska od wnioskodawcy informacji i wyjaśnień 
dotyczących określonych zapisów we wniosku, wskazanych 
przez Członków lub przez Przewodniczącego Komisji 
Oceny Projektów, 

c) do wniosku zostały wprowadzone inne zmiany niż 
wynikające z uwag Członków lub Przewodniczącego 
Komisji Oceny Projektów lub ustaleń wynikających z 
procesu negocjacji;  

etap negocjacji kończy się z wynikiem negatywnym, co oznacza 
niespełnienie kryterium wyboru projektów.  
 
Wymagane przez IOK korekty mogą być następstwem wyjaśnień 
udzielanych przez Wnioskodawcę na etapie oceny formalno-
merytorycznej i mogą dotyczyć wszystkich aspektów projektu, z 
wyłączeniem kwestii dotyczących bezpośrednio oceny 
prawidłowości sporządzenia budżetu projektu, w tym 

TAK/NIE 

Dopuszczalne jest 

wezwanie 

Wnioskodawcy 

do przedstawienia 

wyjaśnień oraz 

wprowadzenie 

korekt we 

wniosku o 

dofinansowanie 

projektu – w celu 

potwierdzenia 

spełnienia 

kryterium 

Niespełnienie 

kryterium 

skutkuje 



Załącznik nr 3b do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 
17 października 2017 r. 

118 
 

 

 

kwalifikowalności i efektywności wydatków. 

Kryterium będzie uznane za spełnione w przypadku 
wprowadzenia do wniosku wszystkich wymaganych przez IOK 
zmian (postawionych przez Członków lub przez Przewodniczącego 
Komisji Oceny Projektów) lub akceptacji przez IOK stanowiska 
Wnioskodawcy. 

odrzuceniem 

wniosku 
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4. Kryteriów wyboru projektów finansowanych w ramach X osi priorytetowej Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Pomoc techniczna. 

 

Kryteria formalne 

Lp. Nazwa kryterium Opis/definicja 
Sposób  

oceny 

    

 

1. 
Kwalifikowalność wnioskodawcy 

Kryterium ma na celu weryfikację czy wnioskodawca jest podmiotem kwalifikującym się do 
wsparcia  w ramach osi priorytetowej/działania, zgodnie z dokumentami programowymi 
(RPO WP 2014-2020 i SZOOP RPO WP 2014-2020). 

 

TAK/NIE 

    

2. Zgodność projektu z dokumentami 
programowymi 

Kryterium ma na celu weryfikację, czy projekt wpisuje się  w zakres dokumentów 
programowych (RPO WP 2014-2020 i SZOOP RPO WP 2014-2020), 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. 

TAK/NIE 
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Kryteria merytoryczne  

Lp. Nazwa kryterium Opis/definicja 
Sposób 

oceny 

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

 

TAK/NIE 

 

2. 

Zgodność wniosku z prawem 
wspólnotowym i krajowym  

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

 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. 

 

TAK/NIE 

 

3. 
Wykonalność projektu 

Kryterium dotyczy weryfikacji, czy zadania 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). 

TAK/NIE 

 

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". 

TAK/NIE 

 


