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Ocena merytoryczna 

 

• jest kolejnym po ocenie formalnej  etapem oceny, 

 

• w jej wyniku powstaje lista rankingowa ocenionych projektów, która 

jest podstawą do dalszego wyboru o dofinansowanie 

 

Składa się ona z: 

1) Oceny dopuszczającej według kryteriów standardowych 

(w niektórych typach projektów występują dodatkowe specyficzne 

kryteria dopuszczające, np. w działaniu 4.5).  

Celem tej oceny jest ustalenie czy projekt jest wykonalny. 

 

2) Oceny jakościowej, która polega na weryfikacji, w jakim stopniu 

projekt  spełnia warunki dofinansowania w Programie. 

 



Ocena prowadzona jest w ramach KOP przez dwuosobowe panele 

ekspertów. Każdy projekt będzie weryfikowany przez 2 osoby. 
 

Ekspertów wybierać będzie Marszałek Województwa lub upoważniona 

przez niego osoba. 
 

Eksperci mają posiadać specjalistyczną branżową wiedzę  

i doświadczenie. Muszą zadeklarować bezstronność oceny.  
 

Obecnie przeprowadzany jest nabór kandydatów na ekspertów 

 

Lista dziedzin (w zakresie osi II-VI RPO): 
 

a) Analiza finansowa i ekonomiczna; 

b) Dziedziny techniczne (bioróżnorodność; dziedzictwo kulturowe, efektywność energetyczna i 

odnawialne źródła energii, gospodarka odpadami, gospodarka wodno-ściekowa, infrastruktura drogowa, 

infrastruktura edukacyjna, infrastruktura kolejowa oraz tabor kolejowy, infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy 

społecznej,  infrastruktura i turystyka uzdrowiskowa, niskoemisyjny transport miejski, ochrona 

przeciwpowodziowa, ochrona przeciwpożarowa i przeciwdziałanie innym zagrożeniom, rewitalizacja i 

mieszkalnictwo, technologie informacyjno-komunikacyjne, e-usługi, e-handel, systemy informacji przestrzennej, 

uzbrajanie terenów inwestycyjnych). 

 



Standardowe kryteria dopuszczające oceny merytorycznej 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Odpowiedź na pytania w poszczególnych kryteriach może być tylko: 

 TAK (lub nie dotyczy) – jeśli taka odpowiedź odnosi się do wszystkich kryteriów wtedy projekt 

podlega ocenie jakościowej – punktowej, 

lub 

odpowiedź NIE na przynajmniej jedno z kryteriów oznacza negatywną ocenę projektu i brak 

możliwości wyboru do dofinansowania. 

KRYTERIA 

FINANSOWE 
OCENIANE TYLKO 

PRZEZ EKSPERTA 

DS. ANALIZY 

FINANSOWEJ  

I EKONOMICZNEJ 

KRYTERIA 

TECHNICZNE 
OCENIANE TYLKO 

PRZEZ EKSPERTA 

DS. 

TECHNICZNYCH 

WSPÓLNE 
 

OCENIANE PRZEZ 

KAŻDEGO  

Z  EKSPERTÓW  

 



Kryteria wspólne 

Logika projektu 

Celem kryterium jest ocena: 

a) czy w studium wykonalności opisano problemy i potrzeby, które 

uzasadniają realizację projektu? 

b) czy w sposób spójny i zgodny z wymogami Instrukcji IZ RPO 

określono cele, rezultaty i produkty projektu? 

c) czy przeanalizowano uwarunkowania prawne, które wpływają 

na wykonalność projektu? Czy są one spełnione? 

Zgodność projektu 

z przepisami prawa 

unijnego i 

krajowego 

Celem kryterium jest ocena czy projekt jest zgodny z 

obowiązującymi przepisami prawa unijnego i krajowego 

odnoszącymi się do jego stosowania („obowiązujące przepisy 

prawa”) - art. 6 Rozporządzenia 1303/2013. 

Prawidłowość 

analizy wariantów 

alternatywnych 

Celem kryterium jest ocena: 

a) czy wykonano analizę wariantów alternatywnych, zgodną z 

wymogami Instrukcji IZ RPO? 

b) czy analiza wskazuje, jako najkorzystniejszy, wariant objęty 

wnioskiem o dofinansowanie? 

Kwalifikowalność 

wydatków 

Celem kryterium jest ocena czy wydatki określone we wniosku jako 

kwalifikowane są: 

a) zgodne z zakresem i celami projektów w ramach danego 

działania RPO WP 2014-2020? 

b) zgodne z Wytycznymi IZ RPO WP w zakresie kwalifikowania 

wydatków w ramach RPO WP 2014-2020? 

c) niezbędne do realizacji projektu, 

d) zaplanowane w sposób oszczędny i efektywny, tj. z założeniem 

jak najwyższych efektów i jakości przy najniższych kosztach. 



Kryteria wspólne 

Poprawność 

przeprowadzenia 

analizy potencjału 

instytucjonalnego 

wnioskodawcy 

Celem kryterium jest zbadanie poprawności dokonania analizy potencjału 

instytucjonalnego wnioskodawcy. Poprawna analiza powinna zawierać w szczególności 

informacje na temat: 

a) czy w studium wykonalności przedstawiono, zgodne z wymogami Instrukcji IZ RPO, 

analizy: 

- formy prawnej wnioskodawcy, 

- ewentualnych partnerów i zasad partnerstwa, 

- podmiotu odpowiedzialnego za eksploatację przedmiotu inwestycji po jej zakończeniu   

(operatora) 

- doświadczenia wnioskodawcy w realizacji inwestycji, 

- zdolności do zapewnienia środków finansowych koniecznych  do pokrycia kosztów 

eksploatacji inwestycji. 

a) czy przedstawione informacje potwierdzają zdolność wnioskodawcy (i operatora) do 

wykonania i eksploatacji projektu zgodnie z przyjętymi celami ? 

Trwałość projektu 

Weryfikacja zachowania przez projekt (operację) zasady trwałości, zgodnie z art. 

71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 

17 grudnia 2013 r. 

Czy w przypadku operacji obejmującej inwestycje w infrastrukturę lub inwestycje 

produkcyjne wnioskodawca oraz podmiot kontrolujący wnioskodawcę 

(właściciel/właściciele wnioskodawcy) złożyli oświadczenie … 

Zasada zapobiegania 

dyskryminacji  

i równość szans kobiet 

i mężczyzn 

Weryfikacja zgodności projektu z horyzontalnymi zasadami 

niedyskryminacji i równości szans ze względu na płeć. W szczególności 

przedmiotem sprawdzenia jest, czy projekt nie ogranicza równego dostępu 

do zasobów (towarów, usług, infrastruktury) ze względu na płeć, 

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 racjonalnych usprawnień zapewniających 

dostępność oraz możliwości korzystania ze wspieranej infrastruktury (jeśli 

charakter projektu dotyczy tych kwestii). 



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. 

Klauzula 

delokalizacyjna  
(jeśli dotyczy) 

Weryfikacja, czy w przypadku pomocy udzielonej ze środków RPO WP 2014 

- 2020 dużemu przedsiębiorcy, wkład finansowy z funduszy nie spowoduje 

znacznej utraty miejsc pracy w istniejących lokalizacjach tego przedsiębiorcy 

na terytorium UE w związku z realizacją dofinansowywanego projektu. 

 

Kryterium dotyczy projektów objętych pomocą publiczną. 

Kryteria wspólne 



Zmiany - uwagi 

Uwaga. 

Kryterium: Zrównoważony rozwój – ma charakter formalny 
 

Uwaga uwzględniona.  

Kryterium w tym brzmieniu faktycznie ma charakter formalny. Będzie weryfikowane na etapie 

oceny formalnej, poprzez sprawdzenie, czy złożono wymagane oświadczenie.  Proponujemy, 

aby warunek stał się elementem kryteriów formalnych administracyjnych – „Kompletność 

załączników do wniosku”. Wyodrębnianie go jako osobnego kryterium formalnego nie jest 

uzasadnione (tak jak osobnym kryterium nie jest np. sprawdzenie, czy jest oświadczenie o 

prawie do nieruchomości).  Jednocześnie pozostawione zostają zapisy dotyczące technicznej i 

finansowej trwałości projektu (kryteria odrębne dla eksperta ds. finansowych i eksperta ds. 

technicznych). 

 

Uwaga. 

Kryterium: Zgodność projektu z przepisami prawa unijnego i krajowego – ma charakter formalny. 

 
 

Uwaga uwzględniona.  

Faktycznie kryterium jest bardzo szerokie (art. 6 rozporządzenia nr 1303/2013) . Wynikało ze 

znacznej złożoności i zróżnicowania typów projektów w ramach RPO. Obowiązek realizacji 

inwestycji zgodnie z prawem jest jednak obowiązkiem powszechnym, a najważniejsze 

specyficzne wymogi opisano w kryteriach dopuszczających merytorycznych dla poszczególnych 

typów projektów (nie występują one we wszystkich typach projektów). Zgodność z 

uregulowaniami prawnymi jest również przedmiotem oceny formalnej i merytorycznej (jako 

składowa innych kryteriów). 

 



Uwaga. 

Kryterium: Kwalifikowalność wydatków – jest w części powtórzeniem kryterium formalnego. 
 

Uwaga częściowo uwzględniona.  
 

W związku z uwagami KE, proponuje się zmianę brzmienia kryterium: 

"Celem kryterium jest ocena czy wydatki określone we wniosku jako kwalifikowane są: 

a) niezbędne do realizacji projektu, 

b) zaplanowane w sposób oszczędny i efektywny, tj. z założeniem jak najwyższych efektów i jakości 

przy najniższych kosztach". 

Weryfikacja wydatków obejmować będzie te kwestie, które wymagają wiedzy specjalistycznej w 

poszczególnych i zróżnicowanych projektach. Natomiast na ocenie formalnej będzie miała miejsce 

weryfikacja, czy wydatki są zgodne z typem danego projektu, SZOOP i Wytycznymi dot. kwalifikowania 

wydatków. 

 

  

 
Uwaga. 

Kryterium: Trwałość projektu – ma charakter formalny. 
 

Uwaga uwzględniona.  

W związku z uwagami KE, proponuje się usunięcie kryterium.  

Będzie ono weryfikowane na etapie oceny formalnej, poprzez sprawdzenie, czy złożono  

wymagane oświadczenie. Warunek taki staje się elementem kryteriów formalnych  

administracyjnych – „Kompletność załączników do wniosku”. Jednocześnie pozostawione 

zostają zapisy dotyczące technicznej i finansowej trwałości projektu (kryteria odrębne dla 

eksperta ds. finansowych i eksperta ds. technicznych). 

 



 

Uwaga. 

Kryterium: Zasada zapobiegania dyskryminacji i równość szans.  

W zakresie projektów informatycznych należy podkreślić stosowanie standardów WCAG. 

 

Uwaga nieuwzględniona.  

Warunek standardów WCAG jest odrębnym kryterium dla projektów informatycznych (2.1 

RPO).  

Kryterium standardowe musi mieć uniwersalny charakter. 



Kryteria finansowe 

Podstawa oceny – studium wykonalności 

 

Metodologia:   rozporządzenie nr 1303/2013 

    rozporządzenie KE 480/2014, 2015/207 

    Wytyczne MIR w zakresie zagadnień związanych z  

    przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym  

    projektów generujących dochód i projektów   

    hybrydowych na lata 2014-2020 

    Podręcznik do AKK, KE 2014 

     

    Instrukcje do opracowania studiów wykonalności  

    (dla poszczególnych dziedzin, aktualizowane przez 

    każdym naborem) 

     



Kryteria finansowe (1-2) 

Prawidłowość 

metodologiczna i 

rachunkowa 

analizy 

finansowej 

Weryfikacja analizy finansowej pod kątem zgodności z metodologią i prawidłowości 

rachunkowej w następującym zakresie: 

a) czy przedstawiono założenia do analizy finansowej i analizy  dochodów 

generowanych przez projekt? 

b) czy analizę przeprowadzano w oparciu o koszty netto lub brutto, w zależności 

od kwalifikowania podatku VAT i możliwości rozliczania tego podatku w czasie 

eksploatacji inwestycji? 

c) czy koszty całkowite i koszty kwalifikowane wzięte do wyliczeń zgadzają się z 

wnioskiem o dofinansowanie? 

d) czy prawidłowo określono wartość kosztów kwalifikowanych? 

e) czy wartość rezydualną określono i uzasadniono zgodnie z Wytycznymi MIR i 

Instrukcją IZ RPO WP? 

f) czy w studium wykonalności opisano problemy i potrzeby, które uzasadniają 

realizację projektu? 

g) czy prawidłowo określono popyt na usługi oferowana przez projekt? 

h) czy jasno została określona i czy jest przewidywalna polityka cenowa/ 

taryfowa? 

i) czy w sposób rzetelny oszacowano i uzasadniono przychody projektu? 

j) czy w sposób rzetelny oszacowano i uzasadniono koszty operacyjne projektu? 

k) czy w sposób rzetelny oszacowano i uzasadniono oszczędności kosztów 

operacyjnych projektu? 

l) czy wyliczenie dochodów generowanych przez projekt zostało wykonane 

rzetelnie i w sposób zgodny z metodologią określoną w Wytycznych Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju i Instytucji Zarządzającej RPO WP? 

Spełnienie 

kryteriów 

progowych 

wskaźników 

finansowych 

Weryfikacji podlegać będzie czy projekt charakteryzuje się wartościami wskaźników: 

FNPV/C < 0 i FRR/C < stopa dyskonta (4%). 

Kryterium nie dotyczy projektów objętych pomocą publiczną. 



Trwałość finansowa 

projektu 

Analiza finansowa jest elementem weryfikacji trwałości projektu, w zakresie 

zdolności wnioskodawcy/operatora do utrzymania założonych celów i 

rezultatów w okresie trwałości. 

a) Czy przedstawione w dokumentacji projektu informacje potwierdzają 

zdolność wnioskodawcy (i operatora) do wykonania i eksploatacji 

projektu zgodnie z przyjętymi celami? 

Prawidłowość analizy 

ekonomicznej 

Weryfikacji podlegać będzie: 

a) czy analiza ekonomiczna została wykonana zgodnie z Wytycznymi MIR i 

Instrukcją Instytucji Zarządzającej RPO WP? 

b) czy analiza wskazuje na konkretne korzyści ekonomiczne oraz ich 

przewagę nad kosztami finansowymi i ekonomicznymi? 

c)  jeżeli analiza ma formę analizy CBA (kosztów i korzyści), to czy projekt 

spełnia kryteria: ENPV > 0; ERR > społeczna stopa dyskonta (5%); B/C > 

1. 

Kryteria finansowe (3-4) 



Kryteria techniczne 

Podstawa oceny – dokumentacja techniczna 

    studium wykonalności 

 

Metodologia:   ocena oparta jest na specjalistycznej wiedzy   

    technicznej ekspertów, którzy będą jej dokonywali 

 

    przepisy, normy, technologie  

    budowlane i techniczne 

     

    w zakresie zmian klimatu pomocny będzie   

    Podręcznik przygotowywany przez MOŚ.    

    www.klimada.mos.pl 

      

       



Kryteria techniczne (1-2) 

Wykonalność 

techniczna i 

technologiczna 

projektu 

Celem kryterium jest odpowiedź na następujące pytania: 

a) czy 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? 

b) czy 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 

inwestycji? 

c)   czy zaproponowane rozwiązania będą trwałe pod względem technicznym? 

Uwarunkowania 

prawne i 

organizacyjne 

związane z 

procesem 

inwestycyjnym 

Celem kryterium jest ocena czy: 

a) dokumentacja techniczna projektu obejmuje cały zakres rzeczowy wniosku, dla 

którego jest wymagana oraz czy została opracowana rzetelnie i zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa? 

b) w studium wykonalności przeanalizowano wymogi prawne i organizacyjne 

związane z procesem inwestycyjnym? Czy są one spełnione lub czy 

wnioskodawca będzie w stanie je spełnić w przyszłości i zrealizować  

inwestycję? 

Dotyczy to w szczególności przepisów budowlanych i zagospodarowania 

przestrzennego oraz zamówień publicznych. 



Kryteria techniczne (3) 

       Zmiany klimatu 

Celem kryterium jest ocena czy przyjęte rozwiązania techniczne i 

technologiczne: 

a) minimalizują wpływ inwestycji na klimat, 

b) 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. 

Projekt, który spełni ww. kryteria podlega następnie ocenie 

merytorycznej jakościowej. Jej zasady będą przedmiotem kolejnych 

prezentacji. 



Dziękuję za uwagę 

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 

Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO 

Al. Cieplińskiego 4 

Rzeszów 

www.rpo.podkarpackie.pl 

pi@podkarpackie.pl 


