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Ocena formalna



Ogólne kryteria formalne

1. Terminowość i prawidłowość dostarczenia wniosku.

Niespełnienie kryterium skutkuje odrzuceniem wniosku.

2. Wniosek został sporządzony w języku polskim.

Niespełnienie kryterium skutkuje odrzuceniem wniosku.

3. Kompletność i prawidłowość sporządzenia wniosku.

Istnieje możliwość uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni, pod 

rygorem jego odrzucenia.



4. Kompletność i prawidłowość załączników do wniosku.

Istnieje możliwość uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni, pod rygorem 

jego odrzucenia.

5. Liczba złożonych wniosków.

Wnioskodawca składa nie więcej niż 2 wnioski o dofinansowanie 

projektu.

Niespełnienie kryterium skutkuje odrzuceniem wniosku.

6. Kwalifikowalność wnioskodawcy i partnera/partnerów.

Weryfikacja spełnienia kryterium w oparciu o część II wniosku 

o dofinansowanie „Wnioskodawca (Beneficjent)” oraz  część VIII 

wniosku o dofinansowanie „Oświadczenia” (pkt. 4).

Niespełnienie kryterium skutkuje odrzuceniem wniosku.



7. Wnioskodawca w okresie realizacji projektu prowadzi 

biuro projektu na terenie województwa 

podkarpackiego.

Weryfikacja spełnienia kryterium w oparciu o część VIII wniosku 

o dofinansowanie „Oświadczenia”.

Niespełnienie kryterium skutkuje odrzuceniem wniosku.

8. Projekt nie został fizycznie zakończony lub w pełni 

zrealizowany.

Weryfikacja spełnienia kryterium w oparciu o część VIII wniosku              

o dofinansowanie „Oświadczenia”. 

Niespełnienie kryterium skutkuje odrzuceniem wniosku.



9. Okres realizacji projektu jest zgodny z Regulaminem 

konkursu.

Weryfikacja spełnienia kryterium w oparciu o informacje wskazane 

w pkt. 1.7 wniosku o dofinansowanie.

Niespełnienie kryterium skutkuje odrzuceniem wniosku.

10. Zakaz podwójnego finansowania.

Weryfikacja spełnienia kryterium na podstawie części VIII wniosku   

o dofinansowanie „Oświadczenia”.

Niespełnienie kryterium skutkuje odrzuceniem wniosku.



Specyficzne kryteria dostępu

1. Co najmniej 80% uczestników projektu będzie miało 

możliwość otrzymania dotacji inwestycyjnych.

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na podstawie treści 

wniosku o dofinansowanie projektu.

Niespełnienie kryterium skutkuje odrzuceniem wniosku.

2. Projekt zakłada udzielenie co najmniej 70 dotacji.

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na podstawie treści 

wniosku o dofinansowanie projektu.

Niespełnienie kryterium skutkuje odrzuceniem wniosku.



Ocena merytoryczna

1. Kryteria ogólne merytoryczne 

horyzontalne 

2. Kryteria ogólne merytoryczne 

punktowe 

3. Specyficzne kryteria premiujące



Kryteria ogólne merytoryczne 

horyzontalne

1. Projekt jest zgodny z właściwymi politykami i zasadami 

wspólnotowymi (w tym: polityką równości szans kobiet 

i mężczyzn, polityką równości szans i niedyskryminacji 

i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz 

prawodawstwem wspólnotowym.

2. Projekt jest zgodny z prawodawstwem krajowym,           

w tym przepisami dotyczącymi pomocy publicznej.

3. Projekt jest zgodny z RPO WP 2014-2020, SZOOP RPO 

WP 2014-2020 i właściwymi wytycznymi RPO WP 2014-

2020.

Możliwość warunkowego przyjęcia wniosku i skierowania go do 

negocjacji. 



4. Projekt skierowany jest do grup docelowych 

pochodzących z obszaru województwa 

podkarpackiego.

5. Zakres finansowy projektu spełnia kryteria 

kwalifikowalności.

Możliwość warunkowego przyjęcia wniosku i skierowania 

go do negocjacji.

6. „Opis projektu” (pkt. 3.4 wniosku) został 

sporządzony zgodnie z obowiązującą instrukcją 

wypełniania wniosku o dofinansowanie.

Możliwość warunkowego przyjęcia wniosku i skierowania 

go do negocjacji.



Kryteria ogólne merytoryczne 

punktowe

1. 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) – max 15 pkt. 

2. Zasadność realizacji projektu w kontekście problemów 

grupy docelowej, które ma rozwiązać lub złagodzić jego 

realizacja – max 20 pkt.

3. Trafność doboru instrumentów realizacji projektu          

w kontekście wskazanych problemów grupy docelowej 

oraz zaplanowanych do osiągnięcia rezultatów projektu 

– max 25 pkt.



4. 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 do realizacji 

przedsięwzięć w obszarze, w którym udzielane będzie 

wsparcie przewidziane w ramach projektu – max 25 pkt.

5. Efektywność kosztowa projektu 

w kontekście zasadności zaplanowanych w projekcie 

zadań i niezbędności planowanych wydatków oraz ich 

kwalifikowalności – max 15 pkt.



Specyficzne kryteria 

premiujące

1. Projekt zakłada, iż co najmniej 20% grupy docelowej 

stanowią bezrobotni i bierni zawodowo rodzice/ 

opiekunowie prawni posiadający, co najmniej 3 

dzieci  w wieku do 18 roku życia – 20 pkt. 

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na 

podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu.



Specyficzne kryteria 

premiujące

2. Projekt zakłada, iż co najmniej 20% grupy docelowej 

stanowią rolnicy i członkowie ich rodzin, 

prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do 

wielkości 2 ha, zamierzający odejść z rolnictwa 

zgodnie z grupą docelową określoną w SZOOP RPO 

WP 2014-2020 – 10 pkt. 

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na podstawie 

treści wniosku o dofinansowanie projektu.
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