
Odniesienie do zgłoszonych uwag 

w zakresie 

ogólnych kryteriów formalnych, 

merytorycznych oraz kryteriów 

negocjacyjnych

dla projektów konkursowych 

w ramach Osi: VII, VIII, IX RPO WP 2014-
2020.
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Ogólne kryteria formalne, merytoryczne wyboru projektów oraz kryteria 

negocjacyjne do których zostały zgłoszone uwagi (do opisów znaczenia 

kryteriów)

Uwagi MR:

Wszędzie tam gdzie zastosowano zapis w definicji kryterium:
Dopuszczalne jest wezwanie Wnioskodawcy do przedstawienia wyjaśnień w celu
potwierdzenia spełnienia kryterium.
Jeżeli dobrze rozumiemy intencję tego zapisu ze strony IZ RPO - chodzi o umożliwienia
poprawy wniosku pod kątem spełniania kryteriów wyboru. Proponujemy zatem
rozważyć zmianę tego zapisu na zapis ze znowelizowanej ustawy wdrożeniowej,
wskazujący że chodzi o sytuację określoną w art. 45 ust 3 – która wskazuje że w trakcie
oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów, na wezwanie właściwej instytucji,
wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt w części dotyczącej spełniania
kryteriów wyboru projektów w zakresie określonym w regulaminie konkursu, jeżeli
zostało to przewidziane w przypadku danego kryterium.
W związku z tym aby uniknąć wątpliwości wnioskodawców, czym jest wezwanie do
przedstawienia wyjaśnień, proponujemy wskazać że chodzi o wezwanie do uzupełnienia
lub poprawienia projektu – o którym mowa w art. 45. Ust. 3.



Status uwagi

Wyjaśnienie IP WUP:

Możliwość wzywania wnioskodawców do przedstawiania

wyjaśnień do wniosku o dofinansowanie i oceny spełnienia

kryteriów również na podstawie tych wyjaśnień (zgodnie z

Wytycznymi w zakresie trybów wyboru projektów…) została

zatwierdzona przez poprzedni KM RPO, który odbył się w dniu

22 czerwca 2017 r. (X posiedzenie).

Po przeanalizowaniu przedmiotowej uwagi, szczególnie w

kontekście przejrzystości obecnego systemu wyboru projektów

w ramach osi VII-IX RPO WP 2014-2020, oraz biorąc pod

uwagę pełną zgodność tego rozwiązania z przywołanym art.

45 ust. 3 ustawy wdrożeniowej, w opinii WUP w Rzeszowie nie

ma bezwzględnej potrzeby doprecyzowania tych zapisów,

wyraźnie określonych przy poszczególnych opisach znaczenia

kryteriów. Warto podkreślić, że wymagałoby to zmiany

kilkudziesięciu kryteriów (również specyficznych dla wybranych

działań), czego – z uwagi na dużą liczbę zmian w ostatnim

czasie i konieczność koncentracji na zrealizowaniu stawianych

przez MR celów kontraktacji oraz na osiągnięciu wskaźników

określonych w tzw. ramach wykonania – zdecydowanie

chcielibyśmy uniknąć.
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