
  

   

 

Załącznik nr 6 do Regulaminu naboru 

 

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW WRAZ Z METODOLOGIĄ OBLICZANIA 

Oś priorytetowa I ,,Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka’’ 

Działanie 1.6 ,,Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw’’ 
 

KRYTERIA FORMALNE STANDARDOWE 

Lp. Nazwa kryterium Definicja / wyjaśnienie Ocena 

1. Kwalifikowalność wnioskodawcy  

W ramach kryterium weryfikacji podlega czy wnioskodawca: 

 na dzień złożenia wniosku wpisuje się w  katalog beneficjentów danego 

działania/poddziałania/typu projektu określonych w SZOOP obowiązującym na dzień 

ogłoszenia naboru wniosków, 

 nie został wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie art. 207 

ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 

869 z późn. zm.); 

 nie jest objęty  zakazem dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 

z późn. zm.) na podstawie z art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 

skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769) oraz na 

podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 

podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 628 

z późn. zm.). 

Istnieje możliwość poprawy/ uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium 

(zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrożeniowej). 

Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną oceną projektu. 

TAK/NIE 
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2. 
Kwalifikowalność zakresu rzeczowego 

projektu 

W ramach kryterium weryfikacji podlega czy: 

 zakres rzeczowy projektu jest zgodny z celem działania / poddziałania  i typem projektu 

wymienionym 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 oraz załącznikiem nr 7 do SZOOP 

obowiązującego na dzień ogłoszenia naboru wniosków, 

 projekt jest realizowany na terenie województwa podkarpackiego. 

Istnieje możliwość poprawy/ uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium 

(zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrożeniowej). 

Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną oceną projektu. 

TAK/NIE 

3. 
Kwalifikowalność zakresu finansowego 

projektu 

W ramach kryterium weryfikowane będzie czy zakres finansowy projektu jest zgodny 

z kryteriami brzegowymi dotyczącymi: 

 maksymalnej i minimalnej wartości projektu, 

 maksymalnej i minimalnej wartości wydatków kwalifikowalnych projektu, 

 maksymalnej i minimalnej wartości dofinansowania, 

 wymaganego wkładu własnego beneficjenta – jeżeli dotyczy, 

 maksymalnego % poziomu dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych projektu, 

 maksymalnego % poziomu dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych 

projektu. 

Istnieje możliwość poprawy/ uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium 

(zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrożeniowej).  

Kryterium dotyczy wyłącznie etapu oceny, dopuszcza się zmianę wyżej wskazanych 

wartości na dalszych etapach np. w wyniku rozstrzygnięcia przetargu. 

Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną oceną projektu. 

TAK/NIE 

4. Pomoc publiczna  

Weryfikacja obejmie sprawdzenie czy wsparcie udzielane w projekcie w postaci grantów dla 

przedsiębiorców jest zgodne z rozporządzeniem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z 

dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej 

w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej 

TAK/NIE 
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gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 773, program 

pomocowy SA. 57015). 

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 Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dn. 17 grudnia 2013 r.(rozporządzenie ogólne) 

oraz Rozporządzaniem 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 unijnego 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).  

TAK/NIE 
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Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną oceną projektu. 

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. 

TAK/NIE 

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. 

Istnieje możliwość poprawy / uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium 

(zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrożeniowej). 

Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną oceną projektu. 

TAK/NIE 

8. 
Merytoryczna prawidłowość 

sporządzenia wniosku oraz załączników 

W ramach kryterium weryfikacja polega na potwierdzeniu: 

 poprawności wypełnienia wszystkich wymaganych pól we wniosku o dofinansowanie – 

zgodnie z „Instrukcją wypełniania wniosku”, 

 poprawności sporządzenia załączników do wniosku – zgodnie z „Instrukcją wypełniania 

załączników”. 

Istnieje możliwość poprawy/ uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium 

(zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrożeniowej). 

Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną oceną projektu. 

TAK/NIE 
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KRYTERIA MERYTORYCZNE STANDARDOWE 

Lp. Nazwa kryterium Definicja / wyjaśnienie Ocena 

1. Logika projektu i zarządzanie ryzykiem 

Weryfikacji w ramach kryterium podlega czy: 

 opisano problemy i potrzeby, które uzasadniają realizację projektu 

 w sposób spójny określono zakres rzeczowo-finansowy, cele, rezultaty i produkty 
projektu.  

Wnioskodawca w ramach składanych korekt i uzupełnień nie dokonał następujących zmian:  

a) struktury prawno–organizacyjnej wnioskodawcy lub partnera polegającej na: 
przekształceniu, podziale, łączeniu, uzyskaniu lub utracie osobowości (podmiotowości) 
prawnej, wniesieniu aportem przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części 
w okresie od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie do dnia podpisania umowy 
o dofinansowanie projektu (naruszenie przedmiotowego zakazu skutkuje odmową 
podpisania umowy o dofinansowanie, natomiast w przypadku, gdy ww. okoliczności 
wyjdą na jaw po podpisaniu umowy o dofinansowanie, to tego rodzaju sytuacja może 
skutkować rozwiązaniem umowy o dofinansowanie i koniecznością zwrotu 
dofinansowania),  

b) dodawania, usuwania partnera 

c) dodawania wydatku kwalifikowanego nieprzewidzianego w pierwotnie złożonej 
dokumentacji projektu,  

d) zmiany poziomu dofinansowania, zwiększenia wydatków kwalifikowanych (zmiany te 
mogą być jedynie konsekwencją zidentyfikowanego przez oceniającego błędu 
w dokumentacji wniosku i dokonywane na podstawie wezwania instytucji organizującej 
nabór),  

e) rozszerzenia/ograniczenia zakresu rzeczowego projektu (zmiany te mogą być 
dokonywane wyłącznie na podstawie wezwania instytucji organizującej nabór),  

f) lokalizacji projektu,  

g) dołączenia dodatkowych załączników, nieujętych pierwotnie w spisie załączników (z 
wyjątkiem sytuacji, w której dołączenie dodatkowych załączników dokonywane jest w 
związku z wezwaniem instytucji organizującej nabór).  

Kryterium uznaje się za spełnione w przypadku spełnienia wszystkich powyższych 
warunków.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAK/NIE 
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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. 

2. Koncepcja realizacji projektu 

Ocena w ramach kryterium obejmuje: 

1. zakres rzeczowy projektu: 

 zakres rzeczowy projektu jest zgodny z celem działania/poddziałania 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 zostaną poniesione zgodne z zasadami 

określonymi w: Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności w okresie programowania 2014-2020, 

załączniku nr 7 do SZOOP RPO WP 2014-2020 obowiązującym na dzień ogłoszenia 

naboru wniosków – 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  

 wysokość i sposób wyliczenia wysokości wsparcia udzielanego grantobiorcom, jak 

również planowany sposób rozliczenia tego wsparcia są zgodne z „Metodologią 

wyliczenia stawek jednostkowych w projektach w zakresie wsparcia utrzymania 

działalności w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności mikro, małych 

i średnich przedsiębiorstw w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020”; 

 czy zostaną poniesione w okresie kwalifikowalności określonym w ramach 

czasowych wskazanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego 

w ww. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków; 

 czy wysokość wydatków jest adekwatna do planowanego celu projektu, 

 czy deklarowane przez Wnioskodawcę wydatki  zostały odpowiednio skalkulowane 

oraz są uzasadnione i racjonalne, niezbędne, zasadne i oszczędne z punktu 

widzenia realizacji celu projektu. 

Przez uzasadnione wydatki należy rozumieć takie wydatki, które są potrzebne 

i bezpośrednio związane z realizacją działań zaplanowanych w projekcie i uznanych za 

kwalifikowane.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAK/NIE 
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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.  

W przypadku gdy dokonanie korekty spowodowałoby przekroczenie dopuszczalnych limitów 

(m.in. kwotowych i procentowych) określonych w regulaminie naboru kryterium uznaje się 

także za niespełnione.  

Brak zgody wnioskodawcy na obniżenie kosztów skutkuje negatywną oceną projektu. 

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 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. 
Organizacja procesu związanego z 
przyznaniem grantów – procedury 
grantowe. 

W ramach kryterium weryfikacji podlega czy procedury realizacji projektu grantowego 

(procedury grantowe), w oparciu o które wnioskodawca będzie udzielał i rozliczał granty 

gwarantują prawidłową realizację projektu, regulują wszystkie najważniejsze procesy 

związane z organizacją i przeprowadzeniem procesu przyznawania grantów, są proste 

i czytelne w realizacji oraz zapewniają równe traktowania grantobiorców. Ocenie będą 

 

TAK/NIE 
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podlegać w szczególności poszczególne elementy procedur, wymienione w Regulaminie 

naboru tj.: 

 kryteria wyboru grantobiorców – ich brzmienie, waga punktowa (jeżeli dotyczy) i sposób 

oceny; czynniki, które będą miały wpływ na wysokość grantu,  profil grantobiorcy, którego 

grantodawca chce objąć projektem (kryterium podmiotowe określający katalog 

podmiotów uprawnionych do wsparcia zgodnie z założeniami projektu, w tym weryfikacja 

czy dany podmiot nie jest wykluczony z możliwości otrzymania środków); 

 tryb aplikowania o granty – czy zapewniono wybór grantobiorców o otwartym naborze, z 

zachowaniem zasady bezstronności i przejrzystości oraz opisano metodykę naboru 

grantów, tj. w szczególności: rodzaj naboru (np. ciągły/zamknięty), terminy planowanych 

rund naboru (jeżeli dotyczy), sposób przyjmowania aplikacji, sposób dokonywania 

oceny, czynniki decydujące o wyborze, sposób składania i termin rozpatrywania skarg; 

 minimalny zakres informacji oczekiwanych do przedstawienia od potencjalnego 

grantobiorcy podczas ubiegania się o przyznanie grantu, tj. na przykład: wskaźniki 

zakładanych rezultatów oraz sposób  ich pomiaru, informacje dotyczące sposobu 

szacowania grantu; 

 zasady kwalifikowalności grantu, tj. np. zasady wiążące grantiobiorców w zakresie 

sposobu wydatkowania grantu; 

 sposób rozliczenia grantu, tj. np. określenie grantobiorca będzie zobowiązany 

do przedstawienia zestawienia poniesionych wydatków w ramach uzyskanego grantu, w 

jakich okolicznościach będą weryfikowane dokumenty źródłowe; 

 zasady monitorowania i kontroli grantu, w tym np. jakie są przewidziane możliwe reakcje 

na wyniki kontroli ze strony grantobiorcy w przypadku wystąpienia poważnych 

wątpliwości grantodawcy co do prawidłowości realizacji grantu lub przedstawionego 

rozliczenia grantu; 

 wzór umowy o powierzeniu grantu, tj. czy zawiera ona elementy o których mowa w art. 

35 ust. 6 ustawy wdrożeniowej oraz w Regulaminie naboru. 

Istnieje możliwość poprawy/ uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium (zgodnie 

z art. 45 ust. 3 ustawy wdrożeniowej). 

Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną oceną projektu. 

4. 
Potwierdzenie zgodności z przepisami 
dotyczącymi funduszy UE  

W ramach kryterium potwierdza się, że nie stwierdzono niezgodności  projektu z przepisami 

dotyczącymi funduszy europejskich, między innymi  z: 

TAK/NIE 



9 

 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. 

 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/460 z dnia 30 marca 

2020 r. zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013 oraz (UE) 

nr 508/2014 w odniesieniu do szczególnych środków w celu uruchomienia inwestycji 

w systemach ochrony zdrowia państw członkowskich oraz w innych sektorach ich 

gospodarek w odpowiedzi na epidemię COVID-19 (Inicjatywa inwestycyjna w 

odpowiedzi na koronawirusa). 

Istnieje możliwość poprawy / uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium 

(zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrożeniowej). 

Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną oceną projektu. 

5. 
Potwierdzenie spełnienia kryteriów 
wynikających ze stosownych rozporządzeń 
dot. pomocy publicznej 

Weryfikacji podlegać będzie spełnienie przez wnioskodawcę oraz projekt wymogów 

wynikających z rozporządzeń krajowych oraz unijnych w zakresie pomocy publicznej, w tym 

między innymi:  

 czy projekt został prawidłowo zakwalifikowany pod kątem występowania pomocy 
publicznej  

 czy pomoc publiczna może zostać udzielona na gruncie obowiązujących 
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). 
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Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną oceną projektu. 

6. 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”.  

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). 
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7. 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 

TAK/NIE 
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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.  

W przypadku wskazania neutralnego wpływu na zasadę, należy przedstawić uzasadnienie 

dla braku możliwości jej zastosowania.  

Istnieje możliwość poprawy/ uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium (zgodnie 

z art. 45 ust. 3 ustawy wdrożeniowej). 

Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną oceną projektu. 

8. 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. 

W przypadku wskazania neutralnego wpływu na zasadę, należy przedstawić uzasadnienie 

dla braku możliwości jej zastosowania.  

Istnieje możliwość poprawy/ uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium (zgodnie 

z art. 45 ust. 3 ustawy wdrożeniowej). 

Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną oceną projektu. 

 

 

 

 

TAK/NIE 

9. 
Merytoryczny, finansowy i techniczny 
potencjał do realizacji projektu 

W ramach kryterium ocenie podlega między innymi:  

1. potencjał kadry zarządzającej oraz sposób zarządzania projektem, tj. czy:  

 przedstawiony przez wnioskodawcę sposób zarządzania projektem jest adekwatny do 

zakresu projektu i daje podstawy do zapewnienia jego sprawnej, efektywnej i 

terminowej realizacji,  

 zaproponowany podział ról i zadań w zespole zarządzającym projektem jest właściwy 

i pozwala na podejmowanie kluczowych decyzji w sposób efektywny oraz zapewnia 

odpowiedni monitoring i nadzór nad postępami w realizacji projektu,  

 wiedza i doświadczenie poszczególnych osób z zespołu zarządzającego,  

jest adekwatna ze względu na cele zaplanowane do osiągnięcia w ramach projektu;  

2. potencjał kadr bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu, tj. czy:  
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 kluczowy personel zaangażowany w realizację projektu posiada adekwatne 

do zakresu i rodzaju tych prac doświadczenie w realizacji projektów,  

 liczba osób zaangażowanych w realizację projektu (lub planowanych 

do zaangażowania) jest adekwatna do zakresu i rodzaju zaplanowanych prac oraz 

zapewnia terminową realizację projektu;  

3. potencjał techniczny tj., czy:  

 na rzecz realizacji projektu zostaną zaangażowane odpowiednie zasoby techniczne 

(np. pomieszczenia), niezbędne do realizacji zadań przewidzianych w projekcie), 

zapewniając terminową realizację projektu zgodnie z zaplanowanym zakresem 

rzeczowym.  

4. potencjał finansowy tj. czy:  

 wnioskodawca gwarantuje utrzymywanie wykonalności finansowej projektu oraz 

udokumentował zdolność do efektywnego przeprowadzenia procesu udzielania 

grantów. 

Kryterium uznaje się za spełnione w przypadku spełnienia wszystkich powyższych 

warunków.  

W odniesieniu do wymogów, o których mowa w pkt 2 i 3, wnioskodawca nie musi 

dysponować wszystkimi zasobami niezbędnymi do realizacji projektu – na etapie składania 

wniosku o dofinansowanie. Część z tych zasobów wnioskodawca może pozyskać w trakcie 

realizacji projektu, co zobowiązany jest opisać we wniosku o dofinansowanie wraz 

z określeniem warunków / wymogów stawianych podmiotowi / podmiotom, które 

zaangażowane zostaną do udziału w projekcie.  

Istnieje możliwość poprawy/ uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium (zgodnie 

z art. 45 ust. 3 ustawy wdrożeniowej). 

Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną oceną projektu. 

 
 

 

 

 


