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Załącznik 6 do Regulaminu naboru  
projektu pozakonkursowego 

 
Kryteria wyboru projektów 

Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, 
Działanie 1.5 Promowanie przedsiębiorczości – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 

Typ projektu: Strefy aktywności gospodarczej 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 
 

 

KRYTERIA FORMALNE STANDARDOWE 

Lp. Nazwa kryterium Definicja / wyjaśnienie 

1.  Kwalifikowalność wnioskodawcy / partnera* 

Przez to kryterium należy rozumieć, iż na dzień złożenia wniosku: 
• wnioskodawca / partner* wpisuje się w katalog beneficjentów danego 

działania/poddziałania/typu projektu określonych w SZOOP obowiązującym 
na dzień ogłoszenia naboru wniosków oraz regulaminie naboru; 

• wnioskodawca / partner* nie podlega wykluczeniu związanemu z zakazem 
udzielania dofinansowania podmiotom wykluczonym lub nie orzeczono 
wobec niego zakazu dostępu do środków funduszy europejskich na 
podstawie odrębnych przepisów  (weryfikacja na podstawie oświadczenia 
wnioskodawcy), tj. m.in. czy nie zachodzi przesłanka określona w:  
− art. 207 ust. 4 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 
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− art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

− art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dn. 28 października 2002 r. 
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 
groźbą kary. 

Weryfikacja wstępna na podstawie oświadczenia wnioskodawcy. 
• wnioskodawca jest podmiotem wskazanym w wykazie projektów 

zidentyfikowanych przez IZ RPO WP 2014 – 2020 w ramach trybu 
pozakonkursowego jako podmiot zgłaszający projekt pozakonkursowy. 

*dotyczy projektów realizowanych w partnerstwie z wyłączeniem partnerstwa 
publiczno-prywatnego. 
Istnieje możliwość poprawy / uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego 
kryterium (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrożeniowej). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną oceną projektu. 

2.  Kwalifikowalność zakresu rzeczowego 
projektu 

Przez to kryterium należy rozumieć, iż: 
• zakres rzeczowy projektu jest zgodny z celem działania i typem projektu 

wymienionymi w SZOOP obowiązującym na dzień ogłoszenia naboru 
wniosków; 

• zakres rzeczowy projektu jest zgodny ze szczegółowymi zasadami 
określonymi w regulaminie naboru; 

• zakres rzeczowy projektu jest zgodny z wytycznymi wydanymi przez 
ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego; 

• projekt jest realizowany na terenie województwa podkarpackiego; 
• projekt jest obecny w wykazie projektów zidentyfikowanych, stanowiących 

załącznik do SzOOP i nie został z niego wcześniej usunięty, 
• uzupełnienia projektu zostały dokonane prawidłowo. 
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Weryfikacja wstępna – nie wyklucza głębszej analizy na etapie oceny 
merytorycznej. 
Istnieje możliwość poprawy / uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego 
kryterium (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrożeniowej). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną oceną projektu. 

3.  Kwalifikowalność zakresu finansowego 
projektu 

Przez to kryterium należy rozumieć, iż zakres finansowy wniosku o 
dofinansowanie jest zgodny z kryteriami brzegowymi1 dotyczącymi: 

• maksymalnej i minimalnej wartości projektu, 
• maksymalnej i minimalnej wartości wydatków kwalifikowalnych projektu, 
• maksymalnej i minimalnej wartości dofinansowania, 
• wymaganego wkładu własnego wnioskodawcy, 
• maksymalnego % poziomu dofinansowania UE wydatków 

kwalifikowalnych projektu, 
• maksymalnego % poziomu dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych projektu, 
• montaż finansowy jest zgodny z założeniami określonymi w regulaminie 

naboru. 
Weryfikacja wstępna – nie wyklucza głębszej analizy na etapie oceny 
merytorycznej. 
W przypadku, gdy wielkość pomocy jest ustalana zgodnie z zasadami 
określonymi w art. 56 GBER weryfikacja jej poziomu jest przeprowadzana na 
etapie oceny merytorycznej. 
Kryterium dotyczy wyłącznie etapu oceny, dopuszcza się zmianę wyżej 
wskazanych wartości na dalszych etapach np. w wyniku rozstrzygnięcia 
przetargu. 
Istnieje możliwość poprawy/ uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego 

                                                           
1 Jeśli dotyczy tzn. jeśli w SZOOP obowiązującym na dzień ogłoszenia naboru wniosków / regulaminie konkursu zostały one określone. 
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kryterium (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrożeniowej). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną oceną projektu. 

4.  Pomoc publiczna/pomoc de minimis 

W ramach kryterium będzie badane, czy projekt podlegać będzie regulacjom 
pomocy publicznej lub pomocy de minimis na I lub II poziomie. 
W przypadku objęcia projektu zasadami pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę 
lokalną, weryfikacji podlega m. in.: 
• czy projekt nie jest realizowany w sektorze wyłączonym ze wsparcia, 
• czy założenia projektu przewidują, że infrastruktura wytworzona  w ramach 

projektu zostanie udostępniona zainteresowanym użytkownikom w oparciu  
o otwarte, przejrzyste i niedyskryminujące zasady, a cena pobierana za 
użytkowanie lub sprzedaż infrastruktury będzie odpowiadać cenie rynkowej; 

• czy zadeklarowano, że wszelkie koncesje lub inne formy powierzania osobie 
trzeciej eksploatacji infrastruktury udzielane będą na otwartych, przejrzystych 
i niedyskryminacyjnych zasadach, z należytym poszanowaniem 
obowiązujących zasad udzielania zamówień. 

W przypadku gdy w  naborze projektów realizowanych w trybie 
pozakonkursowym będą mogły ubiegać się wyłącznie projekty nie podlegające 
zasadom pomocy publicznej – wówczas projekt podlegający zasadom pomocy 
publicznej otrzyma ocenę negatywną. 
Weryfikacja wstępna – nie wyklucza głębszej analizy na etapie oceny 
merytorycznej. 
Istnieje możliwość poprawy / uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego 
kryterium (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrożeniowej). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną oceną projektu. 

5.  Zgodność z przepisami dotyczącymi 
funduszy UE 

W ramach kryterium weryfikacji podlega czy projekt jest zgodny z przepisami 
dotyczącymi funduszy europejskich, m.in. czy projekt jest zgodny  
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013  
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z dn. 17 grudnia 2013 r. (rozporządzenie ogólne) oraz Rozporządzeniem PE  
i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Weryfikacji podlega m. in. czy: 

• projekt jest zgodny z przepisami art. 65 ust. 6 rozporządzenia ogólnego, 
zgodnie z którym projekt nie może zostać wybrany do wsparcia z EFSI, 
jeśli został fizycznie ukończony lub w pełni zrealizowany przed złożeniem 
do IZ RPO WP 2014-2020 wniosku o dofinansowanie niezależnie od 
tego, czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez 
beneficjenta. 

• projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego 
i krajowego, w tym dot. zamówień publicznych, jeśli realizacja projektu 
rozpoczęła się przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie – art. 125 
ust. 3 lit. e) Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

• projekt nie dotyczy przedsięwzięć będących częścią operacji, które 
zostały objęte albo powinny były zostać objęte procedurą odzyskiwania 
zgodnie z art. 71 Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r. w następstwie przeniesienia działalności produkcyjnej poza 
obszar objęty programem. 

Weryfikacja na podstawie oświadczenia wnioskodawcy. 
Weryfikacja wstępna – nie wyklucza głębszej analizy na etapie oceny 
merytorycznej. 
Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi wyrażonymi w art. 125 
rozporządzenia ogólnego jest weryfikowana na etapie oceny merytorycznej. 
Istnieje możliwość poprawy / uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego 
kryterium (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrożeniowej). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną oceną projektu. 
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6.  Okres realizacji projektu  

W ramach kryterium weryfikowane jest czy planowany okres realizacji projektu 
(termin rozpoczęcia i zakończenia) jest zgodny z wymaganiami określonymi  
w regulaminie naboru. 
Po wyborze projektu do dofinansowania, w uzasadnionych przypadkach IZ może 
wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu 
Istnieje możliwość poprawy/ uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego 
kryterium (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrożeniowej). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną oceną projektu. 

7.  Kwalifikowalność wydatków  

W ramach kryterium dokonywana jest wstępna weryfikacja wydatków 
zgłoszonych do dofinansowania przez wnioskodawcę, tj.: czy wydatki wskazane 
we wniosku wpisują się w katalog wydatków kwalifikowalnych zgodnie z 
wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności w okresie programowania 2014-2020, załącznikiem nr 7 do 
SZOOP RPO WP 2014-2020 obowiązującego na dzień ogłoszenia naboru 
wniosków, pn. „Katalogi wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych w 
ramach poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań – zakres EFRR” 
oraz regulaminem naboru, a także rozporządzeniami dot. pomocy publicznej / 
pomocy de minimis. 
Weryfikacja wstępna – nie wyklucza głębszej analizy na etapie oceny 
merytorycznej.  
Istnieje możliwość poprawy/ uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego 
kryterium (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrożeniowej). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną oceną projektu. 

8.  Merytoryczna prawidłowość sporządzenia 
wniosku  

Przez to kryterium należy rozumieć, iż:  
• wszystkie wymagane pola wniosku są wypełnione prawidłowo zgodnie 

z „Instrukcją wypełniania wniosku”, treścią ogłoszenia o naborze wniosków 
oraz regulaminem naboru, 
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• zapisy wniosku są spójne z załącznikami 
Istnieje możliwość poprawy/ uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego 
kryterium (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrożeniowej). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną oceną projektu. 

9.  Merytoryczna prawidłowość załączników do 
wniosku 

Przez to kryterium należy rozumieć, iż załączniki zostały poprawnie 
przygotowane zgodnie z instrukcją wypełniania załączników”, treścią ogłoszenia 
o naborze wniosków oraz regulaminem naboru. 
Istnieje możliwość poprawy / uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego 
kryterium (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrożeniowej). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną oceną projektu. 

10.  
Zgodność wniosku o dofinansowanie 
z kartą projektu z etapu identyfikacji 
projektu 

W ramach kryterium weryfikowane będzie czy: 
• informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie są zgodne z kartą projektu 

uzgodnioną z IZ RPO WP na etapie identyfikacji projektu, 
• zapisy wniosku o dofinansowanie uszczegółowiają dane z wniosku 

uproszczonego i nie powodują znaczącej modyfikacji projektu,  
w szczególności w zakresie założeń, celu projektu, wskaźników realizacji, 
zakresu rzeczowego, wartości oraz terminu realizacji      

Istnieje możliwość poprawy/ uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego 
kryterium (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrożeniowej). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną oceną projektu. 

11.  Wewnętrzna infrastruktura komunikacyjna 

W ramach kryterium weryfikowane będzie, czy wydatki na wewnętrzną 
infrastrukturę komunikacyjną stanowią uzupełniający element projektu 
kompleksowego i stanowią jedynie mniejszą część budżetu projektu – nie mogą 
być równe lub większe niż 50% wartości wydatków kwalifikowanych 
w projekcie. 
Weryfikacja wstępna – nie wyklucza głębszej analizy na etapie oceny 
merytorycznej. 
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Istnieje możliwość poprawy / uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego 
kryterium (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrożeniowej). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną oceną projektu. 

12.  Prawo własności do terenów/obiektów  
objętych projektem 

W ramach kryterium weryfikowane będzie, czy wnioskodawca ubiegający się  
o wsparcie ma uregulowane prawo własności do terenów/obiektów objętych 
projektem tj. czy jest właścicielem uzbrajanego terenu lub dysponuje prawem 
wieczystego użytkowania. 
Weryfikacja wstępna – nie wyklucza głębszej analizy na etapie oceny 
merytorycznej. 
Istnieje możliwość poprawy / uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego 
kryterium (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrożeniowej). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną oceną projektu. 

 

KRYTERIA ZGODNOŚCI ZE STRATEGIĄ ZIT ROF 

Lp. Nazwa kryterium Definicja / wyjaśnienie 

1. Lokalizacja projektu na terenie ROF  

Ocenia się czy działania zaplanowane w projekcie będą zlokalizowane  
na terenie ROF (Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego). Wszystkie działania 
w ramach projektu muszą być zlokalizowane na terenie ROF.  
Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie.  
Istnieje możliwość poprawy / uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego 
kryterium (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrożeniowej). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną oceną projektu. 

2. 
Zgodność celu projektu z celem/celami 
szczegółowymi 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 szczegółowymi Strategii ZIT ROF 
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określonymi dla danego Działania w ramach którego został złożony projekt.  
Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie.  
Istnieje możliwość poprawy / uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego 
kryterium (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrożeniowej). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną oceną projektu. 

3. Zgodność przedmiotu projektu z zakresem 
wsparcia wskazanym w Strategii ZIT ROF  

Ocenia się czy przedmiot projektu jest zgodny z planowanym zakresem wsparcia 
wskazanym w Strategii ZIT ROF .  
Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie.  
Istnieje możliwość poprawy / uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego 
kryterium (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrożeniowej). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną oceną projektu. 

4. Poprawność doboru wskaźników  

Ocenia się czy wybrane wskaźniki produktu i rezultatu odzwierciedlają zakres 
rzeczowy projektu, a założone do osiągnięcia wartości są realne do osiągnięcia – 
dotyczy wyłącznie wskaźników wskazanych w Strategii ZIT ROF adekwatnych do 
przedmiotu projektu.  
Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie.  
Istnieje możliwość poprawy / uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego 
kryterium (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrożeniowej). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną oceną projektu. 

5. Zgodność projektu z listą projektów 
wskazaną w Strategii ZIT ROF  

Ocenia się czy złożony projekt jest zgodny z listą projektów wskazaną w Strategii 
ZIT ROF (weryfikacja nastąpi na podstawie listy projektów przyjętych przez 
Zebranie Delegatów). 
Istnieje możliwość poprawy / uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego 
kryterium (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrożeniowej). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną oceną projektu. 

KRYTERIA MERYTORYCZNE STANDARDOWE 
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Lp. Nazwa kryterium Definicja / wyjaśnienie 

1.  Logika projektu  

Weryfikacji w ramach kryterium podlega czy: 
• opisano problemy i potrzeby, które uzasadniają realizacje projektu, 
• w sposób spójny określono zakres rzeczowo-finansowy, cele, rezultaty  

i produkty projektu. 
Istnieje możliwość poprawy / uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego 
kryterium zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrożeniowej). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną oceną projektu. 

2.  Koncepcja realizacji projektu 

Ocena w ramach kryterium obejmuje: 
1. zakres rzeczowy projektu: 

• czy zakres rzeczowy projektu jest zgodny z celem działania i typem projektu 
wymienionymi w SZOOP obowiązującym na dzień ogłoszenia naboru 
wniosków oraz szczegółowymi zasadami określonymi w regulaminie naboru; 

2. kwalifikowalność wydatków:  
• czy wydatki wskazane we wniosku wpisują się w katalog wydatków 

kwalifikowalnych zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności  
w okresie programowania 2014-2020, załącznikiem nr 7 do SZOOP RPO 
WP 2014-2020 obowiązującego na dzień ogłoszenia naboru wniosków pn. 
„Katalogi wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych w ramach 
poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań – zakres EFRR” 
oraz regulaminem naboru, a także rozporządzeniami dot. pomocy 
publicznej / de minimis. 

• czy wysokość wydatków jest adekwatna do planowanego celu projektu, 
• czy deklarowane przez wnioskodawcę wydatki są racjonalne, niezbędne, 

zasadne i oszczędne z punktu widzenia realizacji celu projektu, czy 
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wysokość wydatków jest adekwatna do planowanego celu projektu, 
• potwierdzenie, że wydatki na wewnętrzną infrastrukturę komunikacyjną 

stanowią uzupełniający element projektu kompleksowego i stanowią jedynie 
mniejszą część budżetu projektu – nie są  równe lub większe niż 50% 
wartości wydatków kwalifikowanych w projekcie. 

Weryfikacji podlegać będzie czy wydatki planowane do poniesienia są 
uzasadnione i racjonalne w stosunku do zaplanowanych przez wnioskodawcę 
działań a także niezbędne do osiągnięcia zakładanych rezultatów i celów 
projektu. 
Przez uzasadnione wydatki należy rozumieć takie wydatki, które są potrzebne 
i bezpośrednio związane z realizacją działań zaplanowanych w projekcie 
i uznanych za kwalifikowane.  
Przez racjonalne wydatki należy rozumieć takie wydatki, których wysokość jest 
dostosowana do zakresu zaplanowanych działań. Nie mogą być one zawyżone 
ani zaniżone.  
Dopuszcza się dokonywanie przez oceniających korekty wydatków wskazanych 
przez wnioskodawcę jako kwalifikowalne w ramach projektu  
w przypadku uznania ich za niezasadne lub o zawyżonej wartości. Poziom 
obniżenia lub uznanie wydatku za nieuzasadniony nie może przekroczyć 20% 
wartości całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu. Jeśli zdaniem 
oceniającego więcej niż 20% wartości wydatków kwalifikowanych jest 
nieuzasadnione lub zawyżone uznaje się, że projekt nie spełnia kryterium.  
Ponadto, w przypadku gdy dokonanie korekty spowodowałoby przekroczenie 
dopuszczalnych limitów (m.in. kwotowych i procentowych) określonych  
w regulaminie naboru kryterium uznaje się także za niespełnione.  
3. poprawność i realność przyjętych wskaźników:  
• czy wnioskodawca wybrał wszystkie wskaźniki adekwatne ze względu na 

zakres projektu,  
• czy wnioskodawca przedstawił informacje na podstawie których zostały 



12 

oszacowane wartości wskaźników,  
• czy przedstawione wartości wskaźników są realne, możliwe do osiągnięcia  

i adekwatne do ponoszonych nakładów oraz założonego sposobu realizacji 
projektu. 

4. realność założeń harmonogramu rzeczowo-finansowego:  
• czy zakładane rezultaty projektu są możliwe do osiągnięcia w kontekście 

zakładanego harmonogramu i budżetu projektu. 
W konsekwencji obniżenia wydatków mogą ulec korekcie wskaźniki oraz 
założenia harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu.  
Kryterium uznaje się za spełnione w przypadku spełnienia wszystkich 
powyższych warunków. 
Istnieje możliwość poprawy / uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego 
kryterium (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrożeniowej). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną oceną projektu. 

3.  Dostępność infrastruktury 

W ramach kryterium weryfikowane będzie, czy projekty mające na celu 
przygotowanie stref aktywności gospodarczej będą realizowane pod warunkiem 
nie powielania dostępnej infrastruktury, chyba, że limit dostępnej powierzchni 
został wyczerpany co najmniej w 65 % na moment złożenia wniosku 
o dofinansowanie lub limit wolnego terenu nie odpowiada zapotrzebowaniu 
zgłaszanemu przez potencjalnych inwestorów. 
Istnieje możliwość poprawy / uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego 
kryterium (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrożeniowej). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną oceną projektu. 

4.  Wykonalność instytucjonalna 

W ramach kryterium weryfikowane będzie, czy wnioskodawca dysponuje m.in. 
odpowiednimi zasobami ludzkimi, rzeczowymi, niematerialnymi i 
doświadczeniem niezbędnymi do prawidłowej realizacji projektu oraz osiągnięcia 
jego celów. 
Istnieje możliwość poprawy / uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego 
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kryterium zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrożeniowej). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną oceną projektu. 

5.  Zasada zapobiegania dyskryminacji  

W ramach kryterium weryfikacji podlega zgodność projektu z zasadą równości 
szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami. 
W szczególności przedmiotem sprawdzenia jest, czy projekt nie ogranicza 
równego dostępu do zasobów (towarów, usług, infrastruktury) ze względu na 
pochodzenie rasowe lub etniczne, religię lub przekonania, niepełnosprawność, 
wiek lub orientację seksualną. 
W przypadku osób z niepełnosprawnościami, niedyskryminacyjny charakter 
projektu oznacza konieczność stosowania zasady uniwersalnego projektowania  
i/lub racjonalnych usprawnień zapewniających dostępność oraz możliwości 
korzystania ze wspieranej infrastruktury (jeśli charakter projektu dotyczy tych 
kwestii).  
Konieczność opisania sposobów zapewnienia dostępności dla osób 
z różnymi rodzajami niepełnosprawności wynika 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. 
Przez pozytywny wpływ należy rozumieć zapewnienie dostępności infrastruktury, 
transportu, towarów, usług, technologii i systemów informacyjno-
komunikacyjnych oraz wszelkich innych produktów projektów (które nie zostały 
uznane za neutralne np. ze względu na brak bezpośrednich użytkowników tych 
produktów) dla wszystkich ich użytkowników, zgodnie ze standardami 
dostępności, stanowiącymi załącznik do 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.  



14 

W przypadku wskazania neutralnego wpływu produktu/produktów projektu na 
zasadę, należy przedstawić uzasadnienia dla braku możliwości zastosowania 
zasady. Niespełnienie kryterium skutkuje odrzuceniem wniosku o 
dofinansowanie. Kryterium weryfikowane na podstawie treści złożonego wniosku 
o dofinansowanie. 
Istnieje możliwość poprawy/ uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego 
kryterium (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrożeniowej). 

6.  Równość szans kobiet i mężczyzn  

W ramach kryterium weryfikacji podlega zgodność projektu z zasadą równości 
szans kobiet i mężczyzn, na podstawie 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. 
W szczególności przedmiotem sprawdzenia jest, czy projekt nie ogranicza 
równego dostępu do zasobów (towarów, usług, infrastruktury) ze względu na 
płeć. 
Istnieje możliwość poprawy/ uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego 
kryterium (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrożeniowej). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną oceną projektu. 

7.  Zasada zrównoważonego rozwoju 

Weryfikacja, czy projekt obejmuje finansowanie przedsięwzięć minimalizujących 
oddziaływanie działalności człowieka na środowisko.  
Zasada zrównoważonego rozwoju jest zachowana, jeżeli w ramach projektu 
zakłada się podejmowanie działań ukierunkowanych na: racjonalne 
gospodarowanie zasobami, ograniczenie presji na środowisko, uwzględnianie 
efektów środowiskowych w zarządzaniu, podnoszenie świadomości ekologicznej 
społeczeństwa. 
Istnieje możliwość poprawy/ uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego 
kryterium (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrożeniowej). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną oceną projektu. 
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8.  Potwierdzenie zgodności z przepisami 
dotyczącymi funduszy UE. 

W ramach kryterium potwierdza się, że nie stwierdzono niezgodności  projektu  
z przepisami dotyczącymi funduszy europejskich, m.in.  z: 
• Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013  

z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 
(rozporządzenie ogólne) oraz  

• Rozporządzeniem PE i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.  
w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w sprawie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych 
dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w 
sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006. 

Istnieje możliwość poprawy / uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego 
kryterium (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrożeniowej). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną oceną projektu. 

9.  
Potwierdzenie spełnienia kryteriów 
wynikających ze stosownych rozporządzeń 
pomocy publicznej  

W przypadku gdy w naborze projektów realizowanych w trybie 
pozakonkursowym będą mogły ubiegać się projekty podlegające zasadom 
pomocy publicznej, weryfikacji podlegać będzie spełnienie przez wnioskodawcę 
oraz projekt wymogów wynikających z rozporządzeń krajowych oraz unijnych 
w zakresie pomocy publicznej, w tym m. in.   
• czy projekt został prawidłowo zakwalifikowany pod kątem występowania 

pomocy publicznej; 
• czy pomoc publiczna może zostać udzielona na gruncie obowiązujących 
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rozporządzeń; 
• czy zastosowano właściwe przepisy w zakresie pomocy publicznej. 

Istnieje możliwość poprawy / uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego 
kryterium (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrożeniowej). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną oceną projektu. 

10.  Dostępność infrastruktury 

W ramach kryterium weryfikacji podlega czy: 
•  zasady na jakich zakłada się udostępnienie powstałej infrastruktury są 

otwarte, przejrzyste i niedyskryminujące, 
• zasady na jakich planuje się powierzyć osobom trzecim eksploatację 

infrastruktury są otwarte, przejrzyste i niedyskryminujące oraz zgodnie  
z obowiązującymi zasadami udzielania zamówień. 

Istnieje możliwość poprawy / uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego 
kryterium (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrożeniowej). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną oceną projektu. 

11.  Rynkowa cena użytkowania infrastruktury 

W ramach kryterium weryfikacji podlega czy zaproponowany przez 
wnioskodawcę mechanizm (sposób) ustalania ceny rynkowej pobieranej za 
użytkowanie infrastruktury jest rzetelny i wystarczający do ustalenia tej ceny. 
Istnieje możliwość poprawy / uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego 
kryterium (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrożeniowej). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną oceną projektu. 

12.  Zapewnienie trwałości rezultatów projektu 

Weryfikacji podlegać będzie czy wnioskodawca jest zdolny do utrzymania 
rezultatów projektu (przez minimum 5 lat lub 3 lata w przypadku MŚP), zarówno 
pod względem finansowym, jak i organizacyjnym. 
Istnieje możliwość poprawy / uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego 
kryterium (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrożeniowej). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną oceną projektu. 
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KRYTERIA FINANSOWE OCENIANE TYLKO PRZEZ EKSPERTA DS. ANALIZY FINANSOWEJ I EKONOMICZNEJ 

13.  Prawidłowość metodologiczna 
i rachunkowa studium wykonalności 

Weryfikacji podlegać będzie zgodność metodologiczna oraz prawidłowość 
rachunkowa studium wykonalności. 
Istnieje możliwość poprawy / uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego 
kryterium (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrożeniowej). 

Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną oceną projektu. 

14.  Poprawność analizy finansowej i/lub 
ekonomicznej projektu 

Weryfikacji podlegać będzie w szczególności metodologia i poprawność 
sporządzenia analiz w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie 
(np. m.in. ustawa o rachunkowości) i wytyczne (m.in. wytyczne w zakresie 
zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym 
projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020). 
Przez poprawność założeń i obliczeń należy rozumieć analizę (ocenę) 
zasadności  
i realności założeń przyjętych do analizy finansowej / ekonomicznej oraz 
poprawność (w tym spójność) przygotowanych kalkulacji. W przypadku gdy 
wymagane będzie obliczenie wskaźników finansowych / ekonomicznych 
sprawdzane będą m.in. realność i rzetelność przyjętych założeń oraz 
poprawność obliczeń.  
W ramach kryterium weryfikacji podlega weryfikacja prawidłowości 
wnioskowanego poziomu dofinansowania, w tym metody ustalenia poziomu 
dofinansowania i jego wysokości, jak również analiza wskaźników efektywności 
finansowej pod kątem możliwości przyznania dofinansowania dla danego rodzaju 
projektu.  
Istnieje możliwość poprawy / uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego 
kryterium (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrożeniowej). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną oceną projektu. 

15.  Wykonalność finansowa projektu Ocena w ramach kryterium służy potwierdzeniu finansowej możliwości  
i zasadności realizacji projektu, przy założonym współfinansowaniu ze środków 
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UE. W ramach kryterium ocenie podlega:   
1. wykonalność finansowa – weryfikacja wykonalności finansowej  

w przyjętym okresie odniesienia, bazująca na przedłożonych przez 
wnioskodawcę / partnera informacjach na temat kondycji finansowej 
podmiotu/ów zaangażowanych w jego realizację (dane historyczne  
i prognozowane),  

2. finansowa zasadność realizacji projektu – analiza (ocena) na podstawie 
uzyskanych wyników finansowych, racjonalności wydatkowania określonych 
środków finansowych, w tym ich efektywność.  

Ponadto weryfikacji podlega czy wnioskodawca / partner dysponuje 
odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi realizacje projektu biorąc 
pod uwagę zaplanowany budżet oraz harmonogram jego realizacji w oparciu o 
dokumenty finansowe przedstawione przez wnioskodawcę. 
Istnieje możliwość poprawy / uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego 
kryterium (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrożeniowej). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną oceną projektu. 

KRYTERIA TECHNICZNE OCENIANE TYLKO PRZEZ EKSPERTA DS. TECHNICZNYCH 

16.  Wykonalność techniczna i technologiczna  
projektu 

Celem kryterium będzie ustalenie czy: 
• wybrano optymalny wariant realizacji projektu, 
• dokumentacja techniczna projektu obejmuje cały zakres rzeczowy 

wniosku, dla którego jest wymagana (jeśli dotyczy), 
• proponowane rozwiązania techniczne i technologiczne: 

− zapewniają wykonanie projektu przy założonych kosztach, terminach 
oraz należytej jakości, 

− spełniają obowiązujące wymogi (normy, zasady sztuki budowlanej) 
i zapewniają gwarancję efektywnego wykonania i eksploatacji 
inwestycji (jeśli dotyczy), 



19 

• zaproponowane w projekcie rozwiązania technologiczne, zakres prac, 
obiekty, wyposażenie i ich parametry są poprawne oraz optymalne pod 
względem osiągnięcia zaplanowanych produktów, rezultatów i realizacji 
celów projektu, 

• zaproponowane rozwiązania będą trwałe pod względem technicznym; 
• przeanalizowano i spełniono wymogi prawne związane z procesem 

inwestycyjnym (dotyczy wymogów prawnych koniecznych do spełnienia 
na moment złożenia wniosku o dofinansowanie) lub czy przeanalizowano  
i uprawdopodobniono, że wnioskodawca będzie w stanie je spełnić w 
przyszłości i zrealizować inwestycję (dotyczy wymogów prawnych 
koniecznych do spełnienia na dalszym etapie realizacji projektu, o ile 
takie rozwiązanie zostało przewidziane w regulaminie naboru), 

W ramach kryterium potwierdza się również , że wnioskodawca ubiegający się 
o wsparcie ma uregulowane prawo własności do terenów/obiektów objętych 
projektem tj. jest właścicielem uzbrajanego terenu lub dysponuje prawem 
wieczystego użytkowania. 
Istnieje możliwość poprawy / uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego 
kryterium (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrożeniowej). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną oceną projektu. 

17.  Zapewnienie właściwego dostępu do 
terenów inwestycyjnych 

Weryfikacji będzie podlegać czy wnioskodawca przedstawił w dokumentacji 
aplikacyjnej skomunikowanie terenu z istniejącymi drogami publicznymi i/lub 
wewnętrznymi ogólnodostępnymi albo zapewnił w dokumentacji aplikacyjnej, że 
najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o płatność końcową 
teren inwestycyjny zostanie udostępniony komunikacyjnie. 
Istnieje możliwość poprawy / uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego 
kryterium (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrożeniowej). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną oceną projektu. 

18.  Zmiany klimatu Celem kryterium jest ocena czy przyjęte rozwiązania techniczne  
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i technologiczne: 
• minimalizują wpływ inwestycji na klimat, 
• uwzględniają potrzeby zapewnienia trwałości – odporności na skutki 

zmiany klimatu (np.: ekstremalne temperatury, burze, powodzie, 
osunięcia ziemi itp.). 

Jeżeli uzasadniono, że projekt nie dotyczy tych kwestii, należy uznać kryterium 
za spełnione. 
Istnieje możliwość poprawy / uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego 
kryterium (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrożeniowej). 
Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną oceną projektu. 

 

 


