Założenia konkursowe
i kryteria wyboru projektów
do dofinansowania
Konkurs zamknięty
Nr RPPK.07.04.00-IP.01-18-016/18
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy
Działanie 7.4
Rozwój Opieki Żłobkowej w Regionie
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Wydział Aktywizacji Zawodowej EFS

Typy projektów możliwe do realizacji w ramach konkursu:


Tworzenie nowych podmiotów opieki nad dziećmi do lat 3 (m.in.: żłobki,
żłobki przyzakładowe, kluby dziecięce) - W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4
lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2016, poz. 157),



Tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie dziennego
opiekuna - W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w
wieku do lat 3 (Dz. U. 2016, poz. 157),



Tworzenie nowych miejsc opieki w istniejących instytucjach opieki nad
dziećmi (m.in. żłobkach, żłobkach przyzakładowych, klubach dziecięcych)
- W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
(Dz. U. 2016, poz. 157),



Zwiększenie dostępności usług opieki nad dziećmi (w tym poprzez
pokrycie kosztów opieki) dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, dla
których obowiązek opieki nad dziećmi stanowi barierę w dostępie do
rynku pracy.

Kwota przewidziana na projekty wyłonione do realizacji w ramach konkursu -

25 000 000,00 PLN
Maksymalne dofinansowanie projektu
(ze środków UE i środków budżetu państwa) -

Minimalny udział wkładu

85%

własnego beneficjenta

w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych projektu -

15% wartości projektu.
Minimalna wartość projektu -

250 000,00 PLN

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

26 luty 2018 r. - 16 marzec 2018 r.
Formy składania wniosków:
1. Forma dokumentu elektronicznego - za pośrednictwem Lokalnego Systemu
Informatycznego (LSI WUP) do obsługi procesu naboru wniosków
o dofinansowanie dostępnego pod adresem https://lsi.wup-rzeszow.pl
oraz
2. Forma papierowa – 2 egzemplarze wniosku o dofinansowanie,
wydrukowane z systemu LSI WUP, należy złożyć w siedzibie Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Rzeszowie ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11,
35-055 Rzeszów (Kancelaria)
lub w Oddziałach Zamiejscowych WUP (Krosno, Przemyśl, Tarnobrzeg)
UWAGA! Suma kontrolna wersji papierowej wniosku musi być tożsama
z sumą kontrolną wersji elektronicznej wniosku

W przypadku wystąpienia sytuacji niezależnych od IOK
np. awarii systemu LSI WUP, IOK zastrzega sobie możliwość
zmiany formy składania wniosku przewidzianej w ogłoszeniu
o konkursie podając ten fakt do publicznej wiadomości na
stronie internetowej www.rpo.podkarpackie.pl oraz portalu
www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

W razie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu po
terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie,
wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

UWAGA!
Obligatoryjne załączniki do wniosku o dofinansowanie
- oświadczenie Wnioskodawcy o kwalifikowalności VAT
(załącznik nr 13 do Regulaminu konkursu)
(w przypadku beneficjentów, którzy zaliczą VAT do wydatków kwalifikowanych)

- oświadczenie partnera o kwalifikowalności VAT
(załącznik nr 14 do Regulaminu konkursu)
(w przypadku partnerów, którzy zaliczą VAT do wydatków kwalifikowanych)

- Oświadczenie dotyczące świadomości skutków niezachowania
wskazanej formy komunikacji i sposobu komunikacji
(załącznik nr 17 do Regulaminu konkursu)

Projektodawcy:
O dofinansowanie projektu zgodnie z SZOOP mogą ubiegać się:
wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących
działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Grupa docelowa:
Rodzice lub prawni opiekunowie dzieci w wieku do 3 roku życia w przypadku, gdy
co najmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych powraca na rynek pracy po
przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka.
Przez rodzica/opiekuna prawnego należy rozumieć:



osobę bezrobotną lub osobę bierną zawodowo pozostającą poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek
opieki nad dziećmi do lat 3, która przerwała karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub
przebywającą na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.);



osobę opiekującą się dzieckiem do lat 3, której w okresie opieki nad dzieckiem kończy się umowa o pracę,
osobę zatrudnioną na czas określony, pracującą będącą w trakcie przerwy związanej z urlopem
macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym w rozumieniu ustawy dnia 26 czerwca 1974 r - Kodeks
pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm).

WYMAGANIA CZASOWE


Przy określaniu daty rozpoczęcia realizacji projektu należy
uwzględnić proces weryfikacji warunków formalnych oraz oceny
formalno-merytorycznej, ewentualne negocjacje oraz czas
niezbędny na przygotowanie przez wnioskodawców dokumentów
wymaganych do zawarcia umowy.
Orientacyjny termin rozstrzygnięcia niniejszego
konkursu szacowany jest na czerwiec 2018 r.

Minimalny zakres informacji, który musi być
przedstawiony przez wnioskodawcę we wniosku
o dofinansowanie projektu, zawiera co najmniej
następujące informacje:
 uzasadnienie zapotrzebowania na miejsca opieki nad dziećmi do lat 3,
w tym analizę uwarunkowań w zakresie zróżnicowań przestrzennych
w dostępie do form opieki i prognoz demograficznych;
 warunki lokalowe, tj. wykorzystanie bazy lokalowej, w której będzie
realizowana opieka nad dziećmi do lat 3;
 zasady rekrutacji uczestników do projektu;
 informacje dotyczące sposobu utrzymania funkcjonowania miejsc opieki
nad dziećmi do lat 3 po ustaniu finansowania z EFS.

Podstawowe zasady konstruowania budżetu
Przy konstruowaniu budżetu należy stosować
 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
dostępne
na
stronie
internetowej
RPO
WP
2014-2020
www.rpo.podkarpackie.pl,
 Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na
lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020
(załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu).
Uwzględnić należy także ceny rynkowe wskazane w Katalogu regionalnych
stawek rynkowych dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020 oraz Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, opracowany przez Wojewódzki Urząd
Pracy w Rzeszowie (zał. nr 12 do Regulaminu konkursu).

Cross-financing i środki trwałe
Cross-financing w ramach projektów współfinansowanych z EFS może
dotyczyć wyłącznie takich kategorii wydatków, bez których realizacja projektu nie
byłaby możliwa, w szczególności w związku z zapewnieniem realizacji zasady
równości szans, a zwłaszcza potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Zgodnie z zapisami SZOOP wydatki w zakresie cross‐financingu nie mogą
przekroczyć 10 % wartości współfinansowania unijnego (EFS).
W ramach konkursu wartość wydatków poniesionych na zakup środków
trwałych nie może przekroczyć 20 % wartości projektu
(w tym cross-financing).
Wydatki ponoszone na zakup środków trwałych oraz cross-financing powyżej
dopuszczalnej kwoty określonej w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie
projektu są niekwalifikowalne.

Wkład własny
W ramach niniejszego konkursu minimalny wkład własny
wynosi 15 % wydatków kwalifikowalnych.

wkład własny = wydatki kwalifikowalne - dofinansowanie
 Wkład własny lub jego część może być wniesiony w ramach kosztów
pośrednich jak i bezpośrednich.
 W ramach projektu można łączyć różne formy wkładu własnego.

Uproszczone metody rozliczania
W ramach niniejszego konkursu w przypadku projektów, w
których wartość wkładu publicznego (środków publicznych)
nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100.000 EUR
(kurs EUR obowiązujący na dzień ogłoszenia konkursu
wynosi 4,1808 PLN) należy zastosować uproszczoną metodę
rozliczania wydatków wyłącznie w formie kwot ryczałtowych,
w oparciu o szczegółowy budżet projektu określony przez
beneficjenta i zatwierdzony przez IOK.

Wybór projektów do dofinansowania
 Weryfikacja warunków formalnych
W przypadku, gdy w ramach danego konkursu weryfikacji warunków formalnych
podlega nie więcej niż 100 wniosków IOK zobowiązana jest do dokonania
weryfikacji wniosków w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zakończenia
naboru wniosków. Przy każdym kolejnym wzroście liczby wniosków
maksymalnie o 100, termin dokonania weryfikacji warunków formalnych może
zostać wydłużony maksymalnie o 7 dni. Termin dokonania weryfikacji warunków
formalnych nie może być dłuższy niż 28 dni niezależnie od liczby złożonych
wniosków.
W przypadku nieuzupełnienia przez Wnioskodawcę braków formalnych i/lub
oczywistych omyłek w wyznaczonym terminie, wniosek pozostaje bez
rozpatrzenia, bez możliwości wniesienia protestu.
Weryfikacja, czy we wniosku są braki formalne lub oczywiste omyłki dokonywana
jest w oparciu o Kartę weryfikacji warunków formalnych wniosku
o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO
WP 2014-2020, stanowiącą załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu.

Wybór projektów do dofinansowania cd.
 Etap oceny formalno-merytorycznej
W przypadku, gdy w ramach danego konkursu ocenie podlega:
1) nie więcej niż 49 wniosków - IOK zobowiązana jest do dokonania oceny
w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia zamknięcia naboru;
2) Od 50 do 99 wniosków - IOK zobowiązana jest do dokonania oceny
w terminie do 80 dni od dnia zamknięcia naboru;
3) Od 100 do 149 wniosków - IOK zobowiązana jest do dokonania oceny
w terminie do 110 dni od dnia zamknięcia naboru;
4) Od 150 wniosków - IOK zobowiązana jest do dokonania oceny w terminie
do 120 dni od dnia zamknięcia naboru.
W uzasadnionych przypadkach termin oceny formalno-merytorycznej może zostać wydłużony, o czym
IOK poinformuje za pośrednictwem stron internetowych RPO WP 2014-2020 (www.rpo.podkarpackie.pl)
oraz na Portalu Funduszy Europejskich (www.funduszeeuropejskie.gov.pl).

Ocena formalno-merytoryczna jest dokonywana przy pomocy Karty oceny
formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego
ze środków EFS w ramach RPO WP 2014-2020, która stanowi
załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu.

Wybór projektów do dofinansowania cd.
Projekt, który pozytywnie zakończył etap oceny formalno-merytorycznej,
kierowany jest bezpośrednio do dofinansowania w sytuacji, kiedy nie wymaga
przeprowadzenia negocjacji.
 Etap negocjacji
W przypadku, gdy w ramach danego konkursu ocenie formalno-merytorycznej
podlega:
1) nie więcej niż 49 wniosków IOK zobowiązana jest do dokonania negocjacji
w terminie nie dłuższym niż 40 dni od dnia zatwierdzenia listy ocenionych
projektów, o której mowa w art. 45 ust. 6 ustawy wdrożeniowej;
2) Od 50 do 149 wniosków IOK zobowiązana jest do dokonania negocjacji
w terminie do 50 dni od dnia zatwierdzenia listy ocenionych projektów,
o której mowa w art. 45 ust. 6 ustawy wdrożeniowej;
3) Od 150 wniosków IOK zobowiązana jest do dokonania negocjacji w terminie
do 60 dni od dnia zatwierdzenia listy ocenionych projektów, o której mowa
w art. 45 ust. 6 ustawy wdrożeniowej.
W uzasadnionych przypadkach termin negocjacji może zostać wydłużony.

Wybór projektów do dofinansowania cd.

 Rozstrzygnięcie konkursu
Po zakończeniu etapu negocjacji KOP przygotowuje listę ocenionych projektów,
uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów.
Rozstrzygnięcie konkursu może również odbywać się cząstkowo (stopniowo)
tj. poprzez zatwierdzenie kilku kolejnych list.

WERYFIKACJA WARUNKÓW FORMALNYCH
 Weryfikacji spełnienia warunków formalnych podlega każdy wniosek
złożony w odpowiedzi na konkurs (o ile nie został wycofany przez
Wnioskodawcę).
 Lista warunków formalnych:
1.

Wniosek został dostarczony terminowo,

2.

Wniosek został sporządzony w języku polskim,

3.

Ilość złożonych wniosków,

4.

Wniosek został złożony w formie papierowej i elektronicznej, na
formularzu wskazanym w Regulaminie konkursu,

5.

Wniosek w wersji papierowej złożono w dwóch egzemplarzach,

6.

Wersja elektroniczna wniosku jest tożsama z wersją papierową wniosku
oraz czy wydruk zawiera wszystkie strony,

WERYFIKACJA WARUNKÓW FORMALNYCH cd.
7.

Wniosek w wersji papierowej został opatrzony podpisami i pieczęciami
osoby uprawnionej/osób uprawnionych do podejmowania wiążących
decyzji w imieniu Wnioskodawcy i Partnerów (o ile dotyczy),

8.

Wraz z wnioskiem złożono wszystkie wymagane załączniki zgodnie
z Regulaminem konkursu (o ile dotyczy),

W razie stwierdzenia braków w zakresie warunków formalnych we wniosku
o dofinansowanie projektu Wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia
wniosku w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez
rozpatrzenia, o ile przewidziano taką możliwość.

W razie stwierdzenia oczywistej omyłki we wniosku
o dofinansowanie projektu IOK poprawia tę omyłkę z urzędu, informując o tym
Wnioskodawcę, albo wzywa Wnioskodawcę do poprawienia oczywistej omyłki
w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

OCENA FORMALNO-MERYTORYCZNA
Ocena formalno-merytoryczna wniosku obejmuje kolejno sprawdzenie czy
wniosek spełnia kryteria wymagane na etapie wyboru projektów:
1.

kryteria ogólne formalne;

2.

kryteria specyficzne dostępu;

3.

kryteria ogólne merytoryczne horyzontalne;

4.

kryteria ogólne merytoryczne;

5.

kryterium merytoryczne premiujące;

6.

kryteria specyficzne premiujące.

W przypadku niespełnienia któregokolwiek kryterium – za wyjątkiem kryteriów
premiujących – projekt zostaje oceniony negatywnie i nie podlega ocenie
w zakresie kolejnych typów kryteriów.
Spełnienie kryteriów premiujących nie jest wymagane i ich niespełnienie nie
powoduje odrzucenia wniosku, jednakże należy pamiętać, że może mieć
wpływ na to, czy projekt otrzyma dofinansowanie.

OCENA FORMALNO-MERYTORYCZNA cd.
W przypadku kryteriów, w których w definicji wskazano, iż dopuszczalne jest
złożenie przez Wnioskodawcę wyjaśnień w celu potwierdzenia spełniania
kryterium, ocena spełnienia kryterium możliwa jest na podstawie wniosku
o dofinansowanie oraz – dodatkowo – pisemnych wyjaśnień Wnioskodawcy,
udzielonych w trakcie trwania oceny formalno-merytorycznej, na pisemne
wezwanie IOK.

W przypadku wezwania do przedstawienia wyjaśnień, Wnioskodawca
przedstawia pisemnie kompletne i wyczerpujące wyjaśnienia w terminie 7 dni
od otrzymania wezwania (jednokrotnie w odniesieniu do danego kryterium).
UWAGA! Wyjaśnienia przedstawione przez Wnioskodawcę na wezwanie IOK
nie podlegają uzupełnieniom ani korektom.
Niedochowanie terminu na złożenie wyjaśnień,
skutkuje odrzuceniem wniosku.

Kryteria ogólne formalne


Kwalifikowalność wnioskodawcy.
Weryfikacja w szczególności w oparciu o część II wniosku o dofinansowanie „Wnioskodawca
(Beneficjent)” oraz część VIII wniosku o dofinansowanie „Oświadczenia” (pkt. 4).
Dopuszczalne jest wezwanie Wnioskodawcy do przedstawienia wyjaśnień w celu potwierdzenia
spełnienia kryterium.
Niespełnienie kryterium skutkuje odrzuceniem wniosku.

 Kwalifikowalność partnera/partnerów.
(Dotyczy projektów realizowanych w partnerstwie.)
Weryfikacja w szczególności w oparciu o część II wniosku o dofinansowanie „Wnioskodawca
(Beneficjent)” oraz część VIII wniosku o dofinansowanie „Oświadczenia” (pkt. 4).
Dopuszczalne jest wezwanie Wnioskodawcy do przedstawienia wyjaśnień w celu potwierdzenia
spełnienia kryterium.
Niespełnienie kryterium skutkuje odrzuceniem wniosku.

Kryteria ogólne formalne cd.


Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro
projektu na terenie województwa podkarpackiego.
Weryfikacja w szczególności w oparciu o część VIII wniosku o dofinansowanie „Oświadczenia”.
Dopuszczalne jest wezwanie Wnioskodawcy do przedstawienia wyjaśnień w celu potwierdzenia
spełnienia kryterium.
Niespełnienie kryterium skutkuje odrzuceniem wniosku.

 Projekt nie został
zrealizowany.

fizycznie

zakończony

lub

w

pełni

Weryfikacja w szczególności w oparciu o część VIII wniosku o dofinansowanie „Oświadczenia”.
Dopuszczalne jest wezwanie Wnioskodawcy do przedstawienia wyjaśnień w celu potwierdzenia
spełnienia kryterium.
Niespełnienie kryterium skutkuje odrzuceniem wniosku.

Kryteria ogólne formalne cd.


Okres realizacji projektu.
Zakładany termin realizacji projektu musi mieścić się w okresie
od dnia 26 lutego 2018 r. - do dnia 31 grudnia 2021 r.
Weryfikacja w szczególności w oparciu o informacje wskazane w pkt 1.7 wniosku o dofinansowanie.
Dopuszczalne jest wezwanie Wnioskodawcy do przedstawienia wyjaśnień w celu potwierdzenia
spełnienia kryterium.
Niespełnienie kryterium skutkuje odrzuceniem wniosku.



Zakaz podwójnego finansowania.
Weryfikacja w szczególności na podstawie części VIII wniosku o dofinansowanie „Oświadczenia”.
Dopuszczalne jest wezwanie Wnioskodawcy do przedstawienia wyjaśnień w celu potwierdzenia
spełnienia kryterium.
Niespełnienie kryterium skutkuje odrzuceniem wniosku.

Kryteria specyficzne dostępu
dla Konkursu nr RPPK.07.04.00-IP.01-18-016/18

 W ramach projektu tworzone będą nowe miejsca opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3 wyłącznie w formie żłobków i/lub
klubów dziecięcych i/lub dziennych opiekunów.
Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na podstawie treści wniosku
o dofinansowanie projektu, przy czym zaleca się, aby informacja zawarta była w części 3.1.1
„Wskaźniki realizacji celu” / 4.1 „Zadania”.
Niespełnienie kryterium skutkuje odrzuceniem wniosku.
Dopuszczalne jest wezwanie Wnioskodawcy do przedstawienia wyjaśnień w celu potwierdzenia
spełnienia kryterium.



Przygotowanie projektu zostanie poprzedzone analizą sytuacji
demograficznej, z której wynika, iż liczba nowo utworzonych
miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 odpowiada
zapotrzebowaniu na obszarze realizacji projektu.
Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na podstawie treści wniosku
o dofinansowanie projektu, przy czym zaleca się, aby informacja zawarta była w części 3.2 „Grupa
docelowa”.
Niespełnienie kryterium skutkuje odrzuceniem wniosku.

Dopuszczalne jest wezwanie Wnioskodawcy do przedstawienia wyjaśnień w celu potwierdzenia
spełnienia kryterium.

Kryteria specyficzne dostępu
dla Konkursu nr RPPK.07.04.00-IP.01-18-016/18 cd.

 Beneficjent zapewni, iż utworzone miejsca opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3 będą funkcjonowały, co najmniej 2 lata po
zakończeniu realizacji projektu.
Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na podstawie treści wniosku
o dofinansowanie projektu, przy czym zaleca się, aby informacja zawarta była w części „Trwałość
i wpływ rezultatów projektu”.
Niespełnienie kryterium skutkuje odrzuceniem wniosku.
Dopuszczalne jest wezwanie Wnioskodawcy do przedstawienia wyjaśnień w celu potwierdzenia
spełnienia kryterium.



Dana jednostka złożyła w ramach ogłoszonego naboru
1 wniosek o dofinansowanie projektu, jako Beneficjent oraz nie
więcej niż 1 jako Partner.
Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na podstawie rejestru wniosków
o dofinansowanie projektu.
Niespełnienie kryterium skutkuje odrzuceniem wniosku.
Dopuszczalne jest wezwanie Wnioskodawcy do przedstawienia wyjaśnień w celu potwierdzenia
spełnienia kryterium.

Kryteria specyficzne dostępu
dla Konkursu nr RPPK.07.04.00-IP.01-18-016/18 cd.

 W ramach projektu możliwe jest finansowanie działalności
bieżącej nowo utworzonych miejsc opieki nad dziećmi
w wieku do 3 lat w formie żłobków i/lub klubów dziecięcych
i/lub dziennego opiekuna przez okres nie dłuższy niż 24
miesiące.
Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na podstawie treści wniosku
o dofinansowanie projektu, przy czym zaleca się, aby informacja zawarta była w części 4.1
„Zadania” / VI „Szczegółowy budżet projektu”.
Niespełnienie kryterium skutkuje odrzuceniem wniosku.
Dopuszczalne jest wezwanie Wnioskodawcy do przedstawienia wyjaśnień w celu potwierdzenia
spełnienia kryterium

Kryteria ogólne merytoryczne horyzontalne
 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.
Niespełnienie kryterium skutkuje odrzuceniem wniosku.
Dopuszczalne jest wezwanie Wnioskodawcy do przedstawienia wyjaśnień w celu potwierdzenia
spełnienia kryterium
W sytuacji braku we wniosku o dofinansowanie jakichkolwiek zapisów, świadczących
o przynajmniej częściowej zgodności projektu ze wszystkimi politykami i zasadami unijnymi
wymienionymi w definicji/wyjaśnieniu kryterium wniosek zostaje odrzucony – bez możliwości wyjaśnień
w celu potwierdzenia spełnienia kryterium.

Kryteria ogólne merytoryczne horyzontalne cd.


Nie stwierdzono w Projekcie niezgodności z prawodawstwem
krajowym, w tym przepisami dotyczącymi pomocy publicznej.
Weryfikacja w szczególności w oparciu o wniosek o dofinansowanie oraz oświadczenie.
Dopuszczalne jest wezwanie Wnioskodawcy do przedstawienia wyjaśnień w celu potwierdzenia
spełnienia kryterium
Niespełnienie kryterium skutkuje odrzuceniem wniosku.

 Projekt jest zgodny z RPO WP 2014-2020, SZOOP RPO WP
2014-2020 i wytycznymi ministra właściwego ds. rozwoju
regionalnego.
Dopuszczalne jest wezwanie Wnioskodawcy do przedstawienia wyjaśnień w celu potwierdzenia
spełnienia kryterium
Niespełnienie kryterium skutkuje odrzuceniem wniosku.
W sytuacji niezgodności z wymienionymi w definicji/wyjaśnieniu kryterium dokumentami wszystkich
grup docelowych lub wszystkich form wsparcia ujętych w projekcie, wniosek zostaje odrzucony - bez
możliwości wyjaśnień w celu potwierdzenia spełnienia kryterium.

Kryteria ogólne merytoryczne horyzontalne cd


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).
Dopuszczalne jest wezwanie Wnioskodawcy do przedstawienia wyjaśnień w celu potwierdzenia
spełnienia kryterium.
Niespełnienie kryterium skutkuje odrzuceniem wniosku.

Kryteria ogólne merytoryczne


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)
Liczba możliwych do uzyskania punktów:

0-10

W celu spełnienia kryterium wymagane jest uzyskanie minimum 6 pkt.
Nieuzyskanie ww. minimalnej liczby punktów oznacza niespełnienie kryterium i odrzucenie wniosku.



Zasadność realizacji projektu w kontekście problemów grupy
docelowej, które ma rozwiązać lub złagodzić jego realizacja
Liczba możliwych do uzyskania punktów: 0-10
W celu spełnienia kryterium wymagane jest uzyskanie minimum 6 pkt.

Nieuzyskanie ww. minimalnej liczby punktów oznacza niespełnienie kryterium i odrzucenie wniosku.

Kryteria ogólne merytoryczne cd.
 Trafność
doboru
instrumentów
realizacji
projektu
w kontekście wskazanych problemów grupy docelowej oraz
zaplanowanych do osiągnięcia rezultatów projektu
Liczba możliwych do uzyskania punktów:

0-10

W celu spełnienia kryterium wymagane jest uzyskanie minimum 6 pkt.
Nieuzyskanie ww. minimalnej liczby punktów oznacza niespełnienie kryterium i odrzucenie wniosku.

Kryteria ogólne merytoryczne cd.
 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.
Liczba możliwych do uzyskania punktów:

0-10

W celu spełnienia kryterium wymagane jest uzyskanie minimum 6 pkt.
Nieuzyskanie ww. minimalnej liczby punktów oznacza niespełnienie kryterium i odrzucenie wniosku.

Kryterium merytoryczne premiujące
 Prawidłowość sporządzenia budżetu, w tym kwalifikowalność
i efektywność wydatków.
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 zostaje odrzucony.
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; maksymalnej wartości
wydatków związanych z zakupem sprzętu/doposażenia (włączając cross-financing);
kwot
ryczałtowych/stawek jednostkowych/stawek ryczałtowych.

Kryterium merytoryczne premiujące cd.

UWAGA! W przypadku nie otrzymania premii wynoszącej 10 punktów za
spełnienie kryterium merytorycznego premiującego „Prawidłowość sporządzenia
budżetu, w tym kwalifikowalność i efektywność wydatków”, nie ma możliwości
otrzymania tej premii w wyniku poprawienia budżetu projektu na dalszym etapie
procesu wyboru projektów, tj. negocjacjach.

Kryteria specyficzne premiujące
dla Konkursu nr RPPK.07.04.00-IP.01-18-016/18

 Wsparcie w ramach realizowanych projektów zostanie
zaoferowane wyłącznie na obszarze gmin w których nie
funkcjonują miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
Liczba możliwych do uzyskania punktów:

9

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na podstawie treści wniosku o dofinansowanie
projektu, przy czym zaleca się, aby informacja zawarta była w części 1.8 „Obszar realizacji projektu”.



Projekt zakłada, iż co najmniej 25% uczestników projektu będą
stanowić bezrobotni opiekunowie dzieci w wieku do lat 3.
Liczba możliwych do uzyskania punktów:

3

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na podstawie treści wniosku o dofinansowanie
projektu, przy czym zaleca się, aby informacja zawarta była w części 3.2 „Grupa docelowa”.

Kryteria specyficzne premiujące
dla Konkursu nr RPPK.07.04.00-IP.01-18-016/18 cd.

 Projekt będzie realizowany przez podmiot ekonomii społecznej.
Liczba możliwych do uzyskania punktów:

3

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na podstawie treści wniosku o dofinansowanie
projektu, przy czym zaleca się, aby informacja zawarta była w części II „Wnioskodawca (Beneficjent)”
oraz IV „Sposób realizacji projektu oraz potencjał i doświadczenie Wnioskodawcy i Partnera”.

NEGOCJACJE
Negocjacje są obowiązkowe dla tych Wnioskodawców, którzy zostali
wezwani do podjęcia negocjacji - odmowa udziału w negocjacjach będzie
skutkować uzyskaniem oceny negatywnej w zakresie spełniania kryterium
pn. „Negocjacje zakończyły się wynikiem pozytywnym”
i odrzuceniem wniosku.
Zarówno w przypadku negocjacji ustnych jak i pisemnych, Wnioskodawca
bezwzględnie zobowiązany jest - w odpowiedzi na pismo IOK zapraszające
do negocjacji - przedstawić pisemnie swoje stanowisko negocjacyjne, w
którym odniesie się do kwestii wskazanych przez IOK
w tymże piśmie. Sam fakt poinformowania o podjęciu negocjacji nie jest
wystarczający do uznania go za stanowisko negocjacyjne Wnioskodawcy.
Negatywny wynik negocjacji oznacza, że projekt zostanie odrzucony.

Dziękuję za uwagę
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Wydział Aktywizacji Zawodowej EFS
ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11
35-055 Rzeszów
www.wup-rzeszow.pl
wup@wup-rzeszow.pl

