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Podział kryteriów wyboru projektów:
1. Kryteria formalne – ocena „dopuszczalności” projektu:
1.1 Kryteria formalne ogólne – dla wszystkich osi priorytetowych RPO WD 2014-2020
1.2 Kryteria formalne specyficzne – dla poszczególnych działań RPO WD 2014-2020
2. Kryteria merytoryczne – ocena „wykonalności” projektu:
2.1 Kryteria merytoryczne ogólne dla wszystkich osi priorytetowych RPO WD 2014-2020
2.2 Kryteria merytoryczne specyficzne – dla poszczególnych działań RPO WD 2014-2020
Rodzaje kryteriów:
 Obligatoryjne - spełnienie kryterium obligatoryjnego jest niezbędne dla możliwości otrzymania dofinansowania
 Fakultatywne –premiujące- spełnienie kryterium fakultatywnych -premiujących nie jest niezbędne dla możliwości otrzymania dofinansowania
Zasada ogólna - do dofinansowania wybierane będą projekty które uzyskają największą liczbę punktów (w ramach dostępnej alokacji, przypadającej na dany
konkurs).
W przypadku działań 1.2, 1.3, 1.4 i 1.5 z Osi 1 - do dofinansowania wybierane będą projekty które uzyskają największą liczbę punktów (w ramach dostępnej
alokacji, przypadającej na dany konkurs) ale nie mniejszą niż 25% punktów możliwych do zdobycia na podstawie kryteriów merytorycznych specyficznych
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1. Kryteria formalne dla wszystkich osi priorytetowych RPO WD 2014-2020 – zakres EFRR – tryb konkursowy
a. Kryteria formalne ogólne – dla wszystkich osi priorytetowych RPO WD 2014-2020 – zakres EFRR
(Do oceny formalnej zostaną dopuszczone wnioski o dofinansowanie, które wpłynęły do Instytucji Organizującej Konkurs w terminie określonym w
regulaminie konkursu)
Lp.

Nazwa kryterium

Definicja kryterium

1.

Złożenie wniosku o dofinansowanie
projektu na formularzu
obowiązującym dla danego konkursu

W ramach tego kryterium weryfikowane jest czy wniosek
o dofinansowanie projektu został złożony na formularzu
określonym
w
Regulaminie
dla
danego
konkursu

Kryterium ma zastosowanie jedynie w przypadku naborów, w których dopuszczono
składanie wniosków o dofinansowanie w formie papierowej.

Opis znaczenia kryterium

Tak/Nie/Nie dotyczy
Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest
niezbędne
dla
możliwości
otrzymania
dofinansowania). Niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku
Brak możliwości korekty

2.

Wnioskodawca złożył w danym
konkursie jeden wniosek

W ramach tego kryterium weryfikowane jest czy w ramach
Tak/Nie/Nie dotyczy
danego naboru Wnioskodawca złożył tylko jeden wniosek o
dofinansowanie lub jeśli złożył więcej niż jeden czy jest to Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest
niezbędne
dla
możliwości
otrzymania
pierwszy złożony Wniosek.
Kryterium to będzie weryfikowane jeśli w zapisach regulaminu konkursu wskazano, iż w
ramach danego konkursu Wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden projekt. Kolejne
wnioski złożone przez tego samego Wnioskodawcę zostaną odrzucone.

3.

Poprawność wypełnienia złożonego
wniosku

W ramach tego kryterium weryfikowane jest, czy wszystkie pola
we wniosku o dofinansowanie zostały wypełnione zgodnie z

dofinansowania). Niespełnienie
oznacza odrzucenie wniosku

kryterium

Brak możliwości korekty

Tak/Nie
7

instrukcją
wypełnienia
wniosku
o dofinansowanie oraz treścią regulaminu danego konkursu oraz Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest
czy załączniki do wniosku są aktualne i zostały wypełnione niezbędne dla możliwości otrzymania
dofinansowania). Niespełnienie kryterium
poprawnie
oznacza odrzucenie wniosku

Możliwości jednorazowej korekty

4.

Wnioskodawca wybrał wszystkie
wskaźniki obligatoryjne dla danego
typu projektu

W ramach tego kryterium weryfikowane jest czy wniosek
o dofinansowanie projektu zawiera wszystkie wskaźniki
obligatoryjne (adekwatne) dla danego typu projektu (w tym
wskaźniki z ram wykonania, jeśli są takie które odpowiadają
zakresowi projektu) określone w Regulaminie danego konkursu.

Tak/Nie
Kryterium obligatoryjne
(spełnienie jest niezbędne dla możliwości
otrzymania dofinansowania).
Niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie
wniosku
Możliwości jednorazowej korekty

5.

Zgodność z limitami dla określonych
kategorii kosztów

W ramach tego kryterium weryfikowane jest, czy we wniosku o
dofinansowanie nie przekroczono limitów dla określonych
kategorii kosztów.
W ramach tego kryterium weryfikowane będzie, czy wszystkie typy wydatków
przedstawione do dofinansowania w ramach projektu nie przekraczają określonych
limitów, zgodnie z właściwymi przepisami UE, krajowymi i IZ RPO (np. określonymi w
załączniku nr 6 do SZOOP).

Tak/Nie
Kryterium obligatoryjne
(spełnienie jest niezbędne dla możliwości
otrzymania dofinansowania).
Niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie
wniosku
Możliwości jednorazowej korekty

6.

Kwalifikowalność typu projektu

W ramach tego kryterium sprawdzane będzie czy
projekt jest zgodny z typem projektów wskazanym
w regulaminie danego konkursu.

Tak/Nie
Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest
niezbędne dla możliwości otrzymania
dofinansowania). Niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku
Brak możliwości korekty
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7.

Kwalifikowalność wnioskodawcy

1. W ramach tego kryterium sprawdzane będzie czy
Wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli dotyczy) są uprawnieni do
ubiegania się o wsparcie w ramach ogłoszonego konkursu
(zgodnie z katalogiem wnioskodawców określonym w regulaminie
danego konkursu)
2. W ramach tego kryterium sprawdzane będzie także czy
Wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli dotyczy) nie podlegają
wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków
Unii Europejskiej (weryfikowanie tego aspektu nastąpi na
podstawie podpisanych oświadczeń)

Tak/Nie
Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest
niezbędne dla możliwości otrzymania
dofinansowania). Niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku
Brak możliwości korekty

3. W ramach tego kryterium sprawdzana będzie w przypadku
projektów partnerskich prawidłowość wyboru partnerów w
projekcie (weryfikowanie tego aspektu nastąpi na podstawie
podpisanego oświadczenia Wnioskodawcy)

8.

Zgodność z przepisami
art. 65 ust. 6 i art. 125
ust. 3 lit. e) i f)
Rozporządzenia
Parlamentu
Europejskiego i Rady
(UE) nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r.

W ramach tego kryterium będzie weryfikowane czy:
- projekt nie został zakończony w rozumieniu art. 65 ust. 6,
Zgodnie z zapisami art. 65 ust. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. operacje nie mogą zostać
wybrane do wsparcia z EFSI, jeśli zostały one fizycznie ukończone lub w pełni
zrealizowane przed przedłożeniem instytucji zarządzającej wniosku o
dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, niezależnie od tego, czy
wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez beneficjenta.

Tak/Nie
Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest
niezbędne dla możliwości otrzymania
dofinansowania). Niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku
Brak możliwości korekty

- projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa
wspólnotowego i krajowego, w tym dotyczącymi zamówień
publicznych (m.in. jeśli realizacja projektu zgłoszonego do objęcia
dofinansowaniem rozpoczęła się przed dniem złożenia wniosku o
dofinansowanie, w okresie tym przy jego realizacji przestrzegano
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przepisów prawa), lub jeśli projekt jest zgodny z przepisami
prawa wspólnotowego i krajowego, jednakże dla określonego
zakresu wykryto uchybienia to czy Wnioskodawca zobowiązał się
poddać ewentualnym konsekwencjom finansowym z tytułu ww.
uchybień oraz wyłączyć z kwalifikowalności właściwą część
wydatków (na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie),
odpowiadającą uchybieniom.
Zgodnie z zapisami art. 125 ust. 3 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. instytucja
zarządzająca upewnia się, że jeżeli operacja rozpoczęła się przed dniem złożenia
wniosku o dofinansowanie do instytucji zarządzającej, przestrzegano
obowiązujących przepisów prawa dotyczących danej operacji.

- projekt nie dotyczy przedsięwzięć będących częścią operacji,
które zostały objęte lub powinny były zostać objęte procedurą
odzyskiwania zgodnie z art. 71 Rozporządzenia 1303 w
następstwie przeniesienia działalności produkcyjnej poza obszar
objęty programem
Zgodnie z zapisami art. 125 ust. 3 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. instytucja
zarządzająca zapewnia, aby operacje wybrane do dofinansowania z funduszy nie
obejmowały przedsięwzięć będących częścią operacji, które zostały objęte lub
powinny były zostać objęte procedurą odzyskiwania zgodnie z art. 71 w
następstwie przeniesienia działalności produkcyjnej poza obszar objęty
programem;

Zakaz podwójnego finansowania

Spełnienie kryterium jest weryfikowane na podstawie
podpisanych oświadczeń Wnioskodawcy
W ramach tego kryterium weryfikowane będzie czy w wyniku
otrzymania przez projekt dofinansowania we wnioskowanej
wysokości, na określone we wniosku o dofinansowanie wydatki
kwalifikowalne, nie dojdzie w projekcie do podwójnego
dofinansowania wydatków kwalifikowalnych.

Tak/Nie
Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest
niezbędne dla możliwości otrzymania
dofinansowania). Niespełnienie kryterium
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oznacza odrzucenie wniosku

9.
Kryterium weryfikowane na podstawie podpisanego oświadczenia Wnioskodawcy we
wniosku o dofinansowanie.

Wszystkie typy wydatków przedstawione do dofinansowania w
ramach projektu są kwalifikowane.

10.

Kwalifikowalność
ramach projektu

wydatków

w

W ramach tego kryterium weryfikowane jest czy wydatki wskazane w
projekcie wpisują się w rodzaje wydatków dopuszczalnych do
dofinansowania zgodnie z SZOOP RPO WD 2014-2020, Krajowymi
wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w okresie
programowania 2014-2020 oraz odpowiednimi rozporządzeniami
Ministra Infrastruktury i Rozwoju określającymi zasady udzielania
pomocy publicznej.

Brak możliwości korekty

Tak/Nie
Kryterium obligatoryjne
(spełnienie jest niezbędne dla możliwości
otrzymania dofinansowania).
Niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku
Możliwości jednorazowej korekty

Tak/Nie
W ramach tego kryterium sprawdzane jest czy % poziomu
dofinansowania projektu nie przekracza maksymalnych limitów
przewidzianych w Regulaminie danego konkursu.
11.

Maksymalny limit dofinansowania

Kryterium obligatoryjne
(spełnienie jest niezbędne dla możliwości
otrzymania dofinansowania).
Niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku
Możliwości jednorazowej korekty

12.

Minimalna/maksymalna wartość
projektu

W ramach tego kryterium sprawdzane jest czy minimalna/
maksymalna wartość projektu nie przekracza poziomu
określonego w Regulaminie danego konkursu.
Kryterium nie dotyczy naborów w których nie określono w Regulaminie
konkursu minimalna/maksymalna wartość projektu

Tak/Nie/Nie dotyczy
Kryterium obligatoryjne
(spełnienie jest niezbędne dla możliwości
otrzymania dofinansowania).
Niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie
wniosku
Możliwości jednorazowej korekty
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W ramach tego kryterium będzie weryfikowane czy
Wnioskodawca prawidłowo zakwalifikował projekt pod kątem
występowania pomocy publicznej/ pomocy de minimis oraz czy
kwalifikacja projektu jest zgodna z Regulaminem konkursu.
Kryterium niespełnione jeśli:
- Wnioskodawca nieprawidłowo zakwalifikował projekt pod kątem
występowania pomocy publicznej/ de minimis
Ocena występowania pomocy
publicznej/pomoc de minimis
13.

Tak/Nie
Kryterium obligatoryjne
(spełnienie jest niezbędne dla możliwości
otrzymania dofinansowania).
Niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie
wniosku

- W projekcie występuje pomoc publiczna/ pomoc de minimis, a
w Regulaminie konkursu wskazano, że nie przewiduje się Możliwości jednorazowej korekty w zakresie
prawidłowości zakwalifikowania projektu pod
udzielania dofinansowania w formie pomocy publicznej/ pomocy
kątem występowania pomocy publicznej/
de minimis,
pomocy de minimis oraz zgodności projektu z
W przypadku projektów objętych pomocą publiczną
w ramach tego kryterium będzie weryfikowane czy projekt nie
rozpoczął
się
przed
złożeniem
wniosku
o dofinansowanie (jeżeli dotyczy).

Regulaminem konkursu
Brak możliwości korekty w zakresie
weryfikowania czy projekt nie rozpoczął się
przed złożeniem wniosku
o dofinansowanie
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W ramach tego kryterium będzie weryfikowane czy prawidłowo
zastosowano zasady/przepisy dotyczące dochodu generowanego
przez projekt
W ramach kryterium sprawdzane jest:
1. Czy podano prawidłowy kurs euro1
2. Czy wybór opcji w polu „Projekt generujący dochód” jest prawidłowy, tj:


14.
Dochód generowany przez projekt





dla projektu, którego całkowity koszt kwalifikowalny > 1 mln euro oraz który
generuje dochód (lub projektu częściowo objętego pomocą publiczną, dla
którego część wydatków kwalifikowalnych nieobjęta pomocą publiczną
przewyższa koszt 1 mln euro i generuje dochód),), czy właściwie zaznaczono
„Tak”
dla projektu, którego całkowity koszt kwalifikowalny > 1 mln euro oraz który
nie generuje dochodu tj. koszty przewyższają przychody, (lub projektu
częściowo objętego pomocą publiczną, dla którego część wydatków
kwalifikowalnych nieobjęta pomocą publiczną przewyższa koszt 1 mln euro i
nie generuje dochodu) czy właściwie zaznaczono „Nie”
dla projektu spełniającego jedną z przesłanek wymienionych w art. 61 ust. 7
oraz art. 61 ust. 8 Rozporządzenia nr 1303/2013 oraz projektu, dla którego nie
można obiektywnie określić przychodu z wyprzedzeniem (art. 61 ust. 6), czy
właściwie zaznaczono „Nie dotyczy”2

Tak/Nie
Kryterium obligatoryjne
(spełnienie jest niezbędne dla możliwości
otrzymania dofinansowania).
Niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku
Możliwości jednorazowej korekty

3. Czy wartość wygenerowanego dochodu wskazana we wniosku o dofinansowanie
odpowiada wartości uzyskanej w analizie finansowej .

1

Należy zastosować kurs wymiany EUR/PLN, stanowiący średnią arytmetyczną miesięcznych kursów średnioważonych walut obcych w złotych Narodowego Banku Polskiego, z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia
wniosku o dofinansowanie. Kursy publikowane są na stronie www: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursy_archiwum.html
2

Zgodnie z art. 61 ust. 7 oraz art. 61 ust. 8 Rozporządzenia nr 1303/2013 do kategorii projektów generujących dochód nie zalicza się:
a) operacji lub części operacji finansowanych wyłącznie z Europejskiego Funduszu Społecznego;
b) operacji, których całkowity kwalifikowalny koszt przed zastosowaniem art. 61 ust. 1-6 rozporządzenia nr 1303/2013 nie przekracza 1 000 000 EUR;
c) pomocy zwrotnej udzielonej z zastrzeżeniem obowiązku spłaty w całości ani nagród;
d) pomocy technicznej;
e) wparcia udzielanego instrumentom finansowym lub przez instrumenty finansowe;
f) operacji, dla których wydatki publiczne przyjmują postać kwot ryczałtowych lub standardowych stawek jednostkowych;
g) operacji realizowanych w ramach wspólnego planu działania;
i) operacji, dla których wsparcie w ramach programu stanowi:
- pomoc de minimis;
- zgodną z rynkiem wewnętrznym pomoc państwa dla MŚP, gdy stosuje się limit w zakresie dopuszczalnej intensywności lub kwoty pomocy państwa;
- zgodną z rynkiem wewnętrznym pomoc państwa, gdy przeprowadzono indywidualną weryfikację potrzeb w zakresie finansowania zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami dotyczącymi pomocy państwa.
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Tak/Nie
W ramach tego kryterium sprawdzane jest czy okres realizacji
projektu jest zgodny z podanym w Regulaminie danego konkursu.

15.
Okres realizacji projektu

Kryterium obligatoryjne
(spełnienie jest niezbędne dla możliwości
otrzymania dofinansowania).
Niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku
Możliwości jednorazowej korekty

W ramach tego kryterium będzie weryfikowane czy miejsce
realizacji projektu jest zgodne z podanym w Regulaminie danego
konkursu.
Miejsce realizacji projektu
16.

Kryterium nie dotyczy projektów w ramach działania 1.4

Tak/Nie/Nie dotyczy
Kryterium obligatoryjne
(spełnienie jest niezbędne dla możliwości
otrzymania dofinansowania).
Niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku
Możliwości jednorazowej korekty

17.

W ramach tego kryterium będzie weryfikowane czy
przedsięwzięcie określone we wniosku o dofinansowanie zostało
poprawnie sklasyfikowane stosownie do zapisów Dyrektywy
OOŚ 3 , Dyrektywy Siedliskowej oraz rozporządzenia Rady
Ocena oddziaływania projektu na Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko.
środowisko
Kryterium to będzie dotyczyć wyłączenie przedsięwzięć w rozumieniu ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
infrastrukturalnych w ramach działań 1.2, 1.4, 1.5 RPO WD

Tak/Nie/Nie dotyczy
Kryterium obligatoryjne
(spełnienie jest niezbędne dla możliwości
otrzymania dofinansowania).
Niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku
Możliwości jednorazowej korekty

3

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko. W trakcie oceny
formalnej bada się czy przedsięwzięcie zostało prawidłowo sklasyfikowane zgodnie z ww. dyrektywą i rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Dodatkowo w czasie oceny formalne bada się zgodność projektu z DYREKTYWĄ RADY 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. Prawidłowości
przeprowadzenia procedury OOŚ będzie się badało przed podpisaniem umowy o dofinansowanie realizacji projektu na podstawie dokumentów w zakresie ooś niezbędnych do podpisania umowy.
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b. Kryteria formalne specyficzne – dla poszczególnych działań RPO WD 2014-2020 – zakres EFRR

OŚ PRIORYTETOWA 1 – Przedsiębiorstwa i innowacje
Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa
1.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R
1.2 B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw
Lp.

Nazwa kryterium

Definicja kryterium

W ramach kryterium sprawdzane będzie czy projekt wpisuje się w
podobszary wymienione w dokumencie Ramy Strategicznie na
rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska (załącznik RSI).

Opis znaczenia kryterium

Tak/Nie
Kryterium obligatoryjne

1.

Zgodność z regionalnymi
specjalizacjami

RSI - Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa
Dolnośląskiego na lata 2011-2020 (RSI WD) została przyjęta
uchwałą nr 1149/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z
dnia
30
sierpnia
2011
r.

(spełnienie jest niezbędne dla możliwości
otrzymania dofinansowania)
Niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku
Brak możliwości korekty

Zgodność z SET
2.

(w przypadku realizacji działań w
obszarze energetyki oraz inwestycji
w technologię energetyczną)

W ramach kryterium sprawdzane będzie czy inwestycja jest zgodna
z celami planu w dziedzinie technologii energetycznych (SET).
SET - European Energy 2020 strategy.

Tak/Nie/Nie dotyczy
Kryterium obligatoryjne
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Lp.

Nazwa kryterium

Definicja kryterium

Opis znaczenia kryterium
(spełnienie jest niezbędne dla możliwości
otrzymania dofinansowania)
Niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku
Brak możliwości korekty

W ramach kryterium sprawdzane będzie czy kierowane wsparcie
nie będzie skutkowało znaczącym zmniejszeniem miejsc pracy w
istniejących lokacjach w Unii Europejskiej (dot. dużych
przedsiębiorstw)?
Dotyczy Schematu 1.2 B:
3.

Zakłócenia rynku
(dla dużych przedsiębiorstw)

Ocenie podlega, czy wnioskodawca zamknął lub planuje zamknąć
taką sama lub podobną działalność na terytorium UE w ciągu 2 lat
przed złożeniem wniosku lub przed zakończeniem okresu trwałości
projektu.
Za znaczące zmniejszenie miejsc pracy – uważa się zamknięcie
działalności lub zmniejszenie zatrudnienia powyżej 30% (w stosunku
do zatrudnienia przed złożeniem wniosku).

Nie/Tak
Kryterium obligatoryjne
(spełnienie jest niezbędne dla możliwości
otrzymania dofinansowania)
Niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku
Brak możliwości korekty

Na podstawie opisu projektu (oświadczenia).
W ramach kryterium ocenie podlega, czy
Dotyczy Schematu 1.2 A:
4.

Tak/Nie


Rodzaj prowadzonych prac


projekt ma charakter projektu badawczego, w którym
przewidziano realizację badań przemysłowych i prac
rozwojowych albo prac rozwojowych;
zadania planowane do realizacji w ramach projektu zostały

Kryterium obligatoryjne
(spełnienie jest niezbędne dla możliwości
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Lp.

Nazwa kryterium

Definicja kryterium
prawidłowo przypisane do kategorii: badań przemysłowych
albo prac rozwojowych.
- Przez badania przemysłowe i prace rozwojowe należy rozumieć
badania przemysłowe i prace rozwojowe, o których mowa w art. 2
pkt 85 i 86 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. „badania
przemysłowe” - oznaczają badania planowane lub badania
krytyczne mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności
celem opracowania nowych produktów, procesów lub usług lub też
wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów,
procesów lub usług. Uwzględniają one tworzenie elementów
składowych systemów złożonych i mogą obejmować budowę
prototypów w środowisku laboratoryjnym lub środowisku interfejsu
symulującego istniejące systemy, a także linii pilotażowych, kiedy są
one konieczne do badań przemysłowych, a zwłaszcza uzyskania
dowodu w przypadku technologii generycznych;

Opis znaczenia kryterium
otrzymania dofinansowania).
Niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku
Brak możliwości korekty

„eksperymentalne prace rozwojowe” - oznaczają zdobywanie,
łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie
wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz
innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania
nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą one
także obejmować na przykład czynności mające na celu pojęciowe
definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych
produktów lub usług.
Prace rozwojowe mogą obejmować opracowanie prototypów,
demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i
17

Lp.

Nazwa kryterium

Definicja kryterium

Opis znaczenia kryterium

walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług
w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego
funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie
techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny
kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony. Mogą obejmować
opracowanie prototypów i projektów pilotażowych, które można
wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub
projekt pilotażowy z konieczności jest produktem końcowym do
wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt
kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji i walidacji.
Eksperymentalne prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i
okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii
produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz innych operacji
w toku, nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Dotyczy Schematu 1.2 B:
Plan prac B+R
5.

(w przypadku inwestycji
w infrastrukturę dla przedsiębiorstw)

W ramach kryterium sprawdzane jest czy Wnioskodawca przedłożył
strategię/plan prac B+R, które będą wykonywane przez wspierane
przedsiębiorstwo.
Plan prac B+R powinien zawierać minimum:- główne innowacyjne
obszary badawcze
- orientacyjny plan prac badawczo-rozwojowych, obejmujący okres
trwałości projektu,
- główne rezultaty zaplanowanych prac badawczo-rozwojowych
(rezultaty realizacji agendy – efekty, które zamierza osiągnąć
przedsiębiorca), w tym w szczególności innowacje produktowe lub

Tak/Nie/Nie dotyczy
Kryterium obligatoryjne
(spełnienie jest niezbędne dla możliwości
otrzymania dofinansowania).
Niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku
Brak możliwości korekty
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Lp.

Nazwa kryterium

Definicja kryterium

Opis znaczenia kryterium

procesowe.
W ramach kryterium badane weryfikowane czy plan prac B+R
obejmuje obligatoryjne minimum określone przez IOK
w Regulaminie danego konkursu.
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2. Kryteria merytoryczne dla wszystkich osi priorytetowych RPO WD 2014-2020 – zakres EFRR – tryb konkursowy

a. Kryteria merytoryczne ogólne dla wszystkich osi priorytetowych RPO WD 2014-2020 – zakres EFRR
Ocena finansowo-ekonomiczna projektu
Lp.

Nazwa kryterium

Definicja kryterium

Opis znaczenia kryterium
Tak4/Nie

1.

2.

3.

Sytuacja finansowa
Wnioskodawcy

Plan finansowy

Zachowanie trwałości

W ramach kryterium będzie sprawdzane czy sytuacja finansowa
wnioskodawcy/podmiotu wdrażającego/partnera (jeśli dotyczy)
gwarantuje możliwość realizacji projektu (z uwzględnieniem innych
zadań inwestycyjnych) – w zależności od typu wnioskodawcy i z
uwzględnieniem odpowiednich zapisów ustawowych, np. ustawy o
finansach publicznych.
W ramach kryterium będzie sprawdzane czy przedstawiony plan
finansowy, w tym montaż finansowy projektu (źródła finansowania
projektu) dają gwarancje realizacji inwestycji. Weryfikacji podlegać
będzie poprawność montażu finansowego (np. czy możliwe jest
przedstawione we wniosku o dofinansowanie połączenie różnych
środków pomocowych, w tym UE i środków krajowych) w przypadku
łączenia pomocy publicznej weryfikacji podlegać będzie, czy nie
przekroczono dopuszczalnej intensywności pomocy.
W ramach kryterium będzie sprawdzane czy posiadane przez
Wnioskodawcę zasoby finansowe zapewniają utrzymanie projektu w
okresie trwałości i przyjętym horyzoncie czasowym (nieujemny
skumulowany cash-flow w każdym roku okresu odniesienia)

Kryterium obligatoryjne
(spełnienie jest niezbędne dla możliwości
otrzymania dofinansowania).
Niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku
Tak/Nie
Kryterium obligatoryjne
(spełnienie jest niezbędne dla możliwości
otrzymania dofinansowania).
Niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku
Tak/Nie/Nie dotyczy
Kryterium obligatoryjne
(spełnienie jest niezbędne dla możliwości
otrzymania dofinansowania).

Posiadanie promesy kredytowej, umowy kredytowej, promesy leasingowej na minimalną kwotę równą wartości dofinansowania, oznaczać będzie spełnienie kryterium. W
pozostałych przypadkach dokonana zostanie ocena sytuacji finansowej.
4
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Lp.

Nazwa kryterium

Definicja kryterium
Kryterium dotyczy projektów inwestycyjnych

Opis znaczenia kryterium
Niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku

W ramach kryterium będzie sprawdzane czy metodologia analizy
finansowej i/lub ekonomicznej została zastosowana prawidłowo.
W ramach tego kryterium przeanalizowana zostanie:
–
–
–
4.

Prawidłowość zastosowania
metodologii

–

poprawności założeń do prognoz finansowych i
ekonomicznych;
poprawność przyjęcia okresu odniesienia;
poprawności wyliczenia poziomu dofinansowania, w tym luki
finansowej (jeśli dotyczy);
poprawności
wyliczenia
wskaźników
efektywności
finansowej i ekonomicznej (jeśli dotyczy)

Badanie zgodności założeń i metodologii z Wytycznymi MIiR i
wymogami IZ RPO WD, w tym m.in. zastosowanie zasady
„zanieczyszczający płaci” oraz zapisami instrukcji wypełniania
wniosku o dofinansowania (w zależności od zapisów regulaminu
naboru).

Tak/Nie/Nie dotyczy
Kryterium obligatoryjne
(spełnienie jest niezbędne dla możliwości
otrzymania dofinansowania).
Niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku

Nie dotyczy projektów z zakresu doradztwa oraz internacjonalizacji i
promocji.
W ramach kryterium będzie sprawdzane czy spodziewane rezultaty
można uzyskać niższym kosztem:
5.

Analiza opcji (rozwiązań
alternatywnych)





nie przedstawiono innych opcji realizacji inwestycji, (0 pkt.)
przedstawiono inne opcje, lecz nie uzasadniono, że wybrana
opcja jest optymalna, (1 pkt.)
przedstawiono inne opcje i stosunek relacji kosztów do

0-3pkt
(0 punktów w kryterium nie oznacza

odrzucenia wniosku)
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Lp.

Nazwa kryterium

Definicja kryterium

Opis znaczenia kryterium

rezultatów w wybranej opcji jest optymalny lub
uzasadniono, że nie ma innych wariantów realizacji
inwestycji , (3 pkt.)
W ramach kryterium będzie sprawdzane:
1) w przypadku braku konieczności wyliczania wskaźników
efektywności ekonomicznej i społecznej projektu - czy
przedstawione niemierzalne efekty ekonomiczne/społeczne
projektu przynoszą korzyści społeczne przy uwzględnieniu
poniesionych kosztów:




6.

Efektywność ekonomiczno-społeczna
projektu

nie (0 pkt)
tak, przynoszą małe korzyści (2 pkt)
tak, przynoszą duże korzyści (4 pkt)

2) w przypadku konieczności przedstawienia wskaźników
efektywności projektu - na jakim poziomie są wskaźniki
efektywności projektu:

0-4pkt
(0 punktów w kryterium oznacza





nie zadowalającym, (0 pkt)
akceptowalnym, (2 pkt )
wyróżniającym, (4 pkt)

odrzucenie wniosku)

Efektywność ekonomiczna projektu będzie oceniana na podstawie:
1) zaprezentowanego w Studium Wykonalności opisu wszystkich
istotnych środowiskowych, gospodarczych i społecznych efektów
projektu (jego oddziaływania) w przypadku braku konieczności
przedstawiania wskaźników finansowych i ekonomicznych
efektywności przedsięwzięcia
lub
2) przedstawionych w studium wykonalności
wskaźników
efektywności ekonomicznej projektu. W zależności od specyfiki
22

Lp.

Nazwa kryterium

Definicja kryterium

Opis znaczenia kryterium

projektu mogą to być takie wskaźniki jak, np. ENPV, ERR, BCR (K/K),
DGC.
Kryterium nie dotyczy działania 1.2,1.3,1.4,1.5,3.1,3.2,3.5.

SUMA

7 pkt.
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Ocena projektu pod kątem spełniania kryteriów merytorycznych ogólnych
Lp.

Nazwa kryterium

Definicja kryterium

Opis znaczenia kryterium

W ramach kryterium będzie sprawdzane czy wszystkie planowane
wydatki kwalifikowane w ramach projektu są konieczne do
osiągnięcia jego celów oraz czy proponowana wysokość wydatków
jest adekwatna do wdrożenia zaplanowanych działań
KOP może rekomendować korektę kosztów kwalifikowalnych poszczególnych projektów
do wysokości 10% ich łącznej wartości i dopiero pod tym warunkiem uznać kryterium
„Zasadności i adekwatność wydatków” za spełnione.
Rekomendacja korekty kosztów kwalifikowalnych do wysokości 10% oznacza sytuację, w
której członkowie KOP uznają, że określony wydatek nie jest wydatkiem koniecznym do
osiągnięcia celów projektu, lub jego wysokość nie jest adekwatna do zaplanowanych
działań.

1.

Zasadność i adekwatność wydatków

Powoduje to w przypadku zakwestionowania::
a)
zasadności wydatku, obniżenie wydatków kwalifikowanych o całkowitą
wartość kwalifikowaną niezasadnego wydatku
b)
adekwatności wydatków, obniżenie wydatku kwalifikowanego o
nieadekwatną, zakwestionowaną wartość wydatku
Korekta kosztów kwalifikowalnych poszczególnych projektów powyżej 10% ich łącznej
wartości stanowi podstawę do uznania kryterium „Zasadności i adekwatność wydatków”
za niespełnione.

Tak/Nie
Kryterium obligatoryjne
(spełnienie jest niezbędne dla możliwości
otrzymania dofinansowania).
Niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku

Zasadność wydatków:
Należy sprawdzić czy charakter planowanych wydatków w uzasadniony sposób
odpowiada celom projektu. Czy wydatki są niezbędne i związane wyłącznie z realizacją
działań uznanych za kwalifikowalne w projekcie.
Należy w szczególności przeanalizować czy poniesienie wydatków jest optymalne pod
względem technicznym, ekonomicznym i funkcjonalnym i w bezpośrednim stopniu dąży
do realizacji podstawowych celów projektu znajdując jednocześnie adekwatne
odzwierciedlenie we wskaźnikach produktu i/lub rezultatu.
Adekwatność wydatków:
W ramach kryterium ocenić należy również racjonalność wydatków tj. czy wysokość
poszczególnych wydatków została prawidłowo i rzetelnie oszacowana (tj. czy wydatki nie
zostały zawyżone). Adekwatność wydatków oznacza, że wysokość zaproponowanej ceny
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Nazwa kryterium

Definicja kryterium

Opis znaczenia kryterium

ma odzwierciedlenie w efektach jakie przyniesie projekt, a cel, który ma być osiągnięty za
pomocą danego wydatku jest optymalnie pod względem kosztowym zaplanowany.
Analiza adekwatności wydatków odpowiadać ma na takie zagadnienia, jak to czy cel jest
racjonalnie zaplanowany (tj. czy nakłady nie są wyższe od potencjalnych efektów) oraz
czy cel może być osiągnięty z nakładów o niższej wysokości bądź węższym zakresie
rzeczowym.

Tak/Nie
2.

Wpływ projektu na osiągnięcie celu
szczegółowego RPO WD

3.

Logika interwencji projektu

4.

Poprawność doboru wskaźników

W ramach kryterium będzie sprawdzane czy projekt przyczynia się
do osiągnięcia celu szczegółowego działania w ramach którego
będzie realizowany

Kryterium obligatoryjne
(spełnienie jest niezbędne dla możliwości
otrzymania dofinansowania).
Niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku
Tak/Nie

W ramach kryterium będzie sprawdzane czy zależność między
zadaniami, produktami i rezultatami jest spójna i logiczna

Kryterium obligatoryjne
(spełnienie jest niezbędne dla możliwości
otrzymania dofinansowania).
Niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku

W ramach kryterium będzie sprawdzane czy wybrane przez
Wnioskodawcę wskaźniki produktu i rezultatu odzwierciedlają zakres
rzeczowy projektu a założone do osiągnięcia wartości są realne do
osiągnięcia (nie zostały sztucznie zawyżone lub zaniżone)
Kryterium nie dotyczy wskaźników zapisanych w Strategii ZIT wynikających z Porozumienia.,
które pod tym katem będą sprawdzane na etapie oceny zgodność projektu ze Strategią ZIT.

5.

Plan realizacji inwestycji

W ramach kryterium będzie sprawdzane czy plan realizacji inwestycji
(harmonogram prac z uwzględnieniem czasu niezbędnego na
uzyskanie wymaganych zezwoleń/ pozwoleń/ innych decyzji
administracyjnych, przeprowadzenie procedur wyboru wykonawców

Tak/Nie
Kryterium obligatoryjne
(spełnienie jest niezbędne dla możliwości
otrzymania dofinansowania).
Niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku
Tak/Nie
Kryterium obligatoryjne
(spełnienie jest niezbędne dla możliwości
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Lp.

6.

7.

Nazwa kryterium

Zastosowanie przepisów dotyczących
pomocy publicznej/ pomocy de
minimis

Zgodność projektu z polityką ochrony
środowiska

Definicja kryterium

Opis znaczenia kryterium

itp.) jest czytelny, realny do przeprowadzenia oraz prawidłowo
skonstruowany, w tym uwzględnia wszystkie działania niezbędne dla
realizacji inwestycji, a przewidywana data zakończenia realizacji
inwestycji jest realna do osiągnięcia.

otrzymania dofinansowania).
Niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku

W ramach tego kryterium będzie weryfikowane czy w przypadku
wystąpienia pomocy publicznej/ pomocy de minimis zastosowano
przepisy dotyczące pomocy publicznej/ pomocy de minimis

Tak/Nie

W regulaminie danego konkursu będą wskazane właściwe programy pomocowe które będą
miały zastosowanie do danego naboru. W nich będą zawarte wymogi, które będzie musiał
spełniać Wnioskodawca

W ramach kryterium będzie sprawdzana zgodność projektu z
przepisami krajowymi i wspólnotowymi dot. ochrony środowiska, w
tym:
- procedura oceny oddziaływania na środowisko (dyrektywy:
środowiskowa 2011/92/UE, siedliskowa 92/43/EWG, ptasia
2009/147/WE, wodna 2000/60/WE, ściekowa 91/271/EWG,
odpadowa 2008/98/WE, powodziowa 2007/60/WE)
- prawo ochrony środowiska,
- prawo wodne,
- ustawa o odpadach,
- ustawa o ochronie przyrody i inne, a także przystosowanie projektu
do
zmiany
klimatu
i
łagodzenie
zmiany
klimatu,
a także odporność na klęski żywiołowe
- wyniki konsultacji z NGO i RDOŚ

Kryterium obligatoryjne
(spełnienie jest niezbędne dla możliwości
otrzymania dofinansowania).
Niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku

Tak/Nie/Nie dotyczy
Kryterium obligatoryjne
(spełnienie jest niezbędne dla możliwości
otrzymania dofinansowania).
Niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku

Kryterium nie dotyczy działań 1.2, 1.4, 1.5.
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Nazwa kryterium

Definicja kryterium

Opis znaczenia kryterium

W ramach kryterium będzie sprawdzane czy projekt wpływa
negatywnie na którąś z poniższych zasady horyzontalnych:


promowanie równości szans mężczyzn i kobiet;

Zasada ta ma prowadzić do podejmowania działań na rzecz osiągniecia stanu, w
którym kobietom i mężczyznom przypisuje się taką samą wartość społeczną, równe
prawa i równe obowiązki oraz gdy mają oni równy dostęp do zasobów (środki
finansowe, szanse rozwoju), z których mogą korzystać. Zasada ta ma gwarantować
możliwość wyboru drogi życiowej bez ograniczeń wynikających ze stereotypów płci



8.

Wpływ projektu na zasady
horyzontalne UE

niedyskryminacji (w tym niedyskryminacji ze względu na
niepełnosprawność);

Niedyskryminacja rozumiana jako umożliwienie wszystkim osobom – bez względu
na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną
religię lub światopogląd, orientację seksualną, miejsce zamieszkania –
sprawiedliwego, pełnego uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia na
jednakowych zasadach



zrównoważony rozwój.

Nie/Tak
Kryterium obligatoryjne
(spełnienie jest niezbędne dla możliwości
otrzymania dofinansowania).
Niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku

Wpływ realizacji projektu na zasadę zrównoważonego rozwoju - głównym
założeniem jest zachowanie zasobów i walorów środowiska w stanie zapewniającym
trwałe i nie doznające uszczerbku możliwości korzystania z nich zarówno przez
obecne, jak i przyszłe pokolenia. Działania te muszą jednocześnie dążyć do
zachowania trwałości procesów przyrodniczych oraz naturalnej różnorodności
biologicznej. W praktyce może to oznaczać podejmowanie zaostrzonych działań
wykraczających poza obowiązujące przepisy prawa krajowego jak i UE w zakresie
ochrony środowiska, dotyczyć może także wdrożonych w jednostkach systemów
zarządzania środowiskiem oraz stosowania zielonych zamówień publicznych.
Państwa członkowskie i Komisja zapewniają, aby wymogi ochrony środowiska,
efektywnego gospodarowania zasobami, dostosowanie do zmian klimatu i
łagodzenie jej skutków, różnorodność biologiczna, odporność na klęski żywiołowe
oraz zapobieganie ryzyku i zarządzanie ryzykiem były promowane podczas
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Nazwa kryterium

Definicja kryterium

Opis znaczenia kryterium

przygotowywania i wdrażania umów partnerstwa i programów.

W ramach kryterium będzie sprawdzane na jakim etapie
przygotowania znajduje się projekt:

Gotowość projektu do realizacji
9.



Projekt wymaga uzyskania decyzji budowlanych, ale jeszcze
ich nie uzyskał lub uzyskał decyzje budowlane na mniej niż
40% wartości planowanych robót budowlanych – 0 pkt



Projekt wymaga uzyskania decyzji budowlanych i uzyskał
decyzje budowlane na min. 40% wartości planowanych
robót budowlanych -2 pkt.



0-4 pkt
(0 punktów w kryterium nie oznacza

odrzucenia wniosku)

Projekt wymaga uzyskania decyzji budowlanych i posiada
wszystkie decyzje budowlane dla całego zakresu inwestycji –
4 pkt

Projekt nie wymaga uzyskania decyzji budowlanych –
4 pkt
W ramach kryterium będzie sprawdzane czy Wnioskodawca wraz z
partnerami (jeśli dotyczy)
posiadają odpowiednie zaplecze
organizacyjno-techniczne/ potencjał administracyjny oraz zdolność
operacyjną do wdrożenia projektu i jego utrzymania w okresie
trwałości.


10

Struktura organizacyjna/ potencjał
administracyjny



Wnioskodawca nie przedstawił lub przedstawił w sposób
niewiarygodny wystarczające zaplecze organizacyjnotechnicznego oraz zdolność operacyjną do wdrożenia

0-2 pkt
(0 punktów w kryterium oznacza

odrzucenie wniosku)
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Nazwa kryterium

Definicja kryterium

Opis znaczenia kryterium

projektu i jego utrzymania w okresie trwałości (0 pkt.)
 Wnioskodawca przedstawił wystarczające zaplecze
organizacyjno-techniczne lub alternatywną formę wsparcia
w tym zakresie (np: pomoc zewnętrzna) (2 pkt.)
W ramach kryterium będzie sprawdzane czy zostały opisane
zagrożenia realizacji projektu wraz z propozycjami minimalizacji
ryzyka wystąpienia zagrożeń:



11

Zagrożenia realizacji projektu



12

Wpływ realizacji projektu na zasadę
promowania
równości
szans

nie zostały opisane zagrożenia realizacji projektu lub
przedstawione wyjaśnienia opisujące brak zagrożeń realizacji
projektu budzą zastrzeżenia (0 pkt.);
zostały opisane zagrożenia realizacji projektu, bez podania
propozycji minimalizacji ryzyka wystąpienia zagrożeń lub
przedstawione propozycje minimalizacji ryzyka wystąpienia
zagrożeń
budzą
zastrzeżenia
(1 pkt);
zostały opisane zagrożenia realizacji projektu i
przedstawione propozycje minimalizacji ryzyka, które nie
budzą zastrzeżeń, (2 pkt.)
zostały przedstawione nie budzące zastrzeżeń wyjaśnienia
opisujące brak zagrożeń realizacji projektu (2pkt.)

W opisie zagrożeń należy odnieść się do:
a.
zagrożenia/braku zagrożenia finansowego realizacji projektu
(zmiana źródeł finansowania, zwiększenie kosztów inwestycji itp.);
b.
zagrożenia/braku zagrożenia finansowego realizacji
wskaźników.
W ramach kryterium oceniany będzie wpływ projektu na zasadę
promowanie równości szans mężczyzn i kobiet


0-2 pkt
(0 punktów w kryterium nie oznacza

odrzucenia wniosku)

0-1pkt
(0 punktów w kryterium nie oznacza

neutralny (0)

odrzucenia wniosku)
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Nazwa kryterium
mężczyzn i kobiet

Definicja kryterium


Opis znaczenia kryterium

pozytywny (1)

Pozytywny wpływ projektu na zasadę promowania równości szans mężczyzn i kobiet
będzie miał miejsce m.in. wówczas gdy projekt zakłada działania przyczyniające się
do zwiększenia trwałego udziału kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu i rozwoju ich
kariery, ograniczenia segregacji na rynku pracy, zwalczania stereotypów związanych
z płcią w dziedzinie kształcenia i szkolenia oraz propagowania godzenia pracy i życia
osobistego

W ramach kryterium oceniany będzie wpływ projektu na zasadę
niedyskryminacji (w tym niedyskryminacji ze względu na
niepełnosprawność)

13

Wpływ realizacji projektu na zasadę
niedyskryminacji
(w
tym
niedyskryminacji ze względu na
niepełnosprawność)




neutralny (0)
pozytywny (1)

0-1pkt
(0 punktów w kryterium nie oznacza

Pozytywny wpływ projektu na zasadę niedyskryminacji będzie miał miejsce
wówczas gdy projekt zakłada działania przyczyniające się zwiększenia dostępu
wszystkim osobom – bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub
pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną,
miejsce zamieszkania – we wszystkich dziedzinach życia na jednakowych zasadach.

odrzucenia wniosku)

W ramach kryterium oceniany będzie wpływ projektu na zasadę
zrównoważonego rozwoju

14

Wpływ realizacji projektu na zasadę
zrównoważonego rozwoju




neutralny (0)
pozytywny (2)

Pozytywny wpływ projektu na zasadę zrównoważonego rozwoju będzie obejmował
m.in. podejmowanie zaostrzonych działań wykraczających poza obowiązujące
przepisy prawa krajowego jak i UE w zakresie ochrony środowiska, dotyczyć może
także wdrożonych w jednostkach systemów zarządzania środowiskiem oraz
stosowania zielonych zamówień publicznych.

0-2 pkt
(0 punktów w kryterium nie oznacza

odrzucenia wniosku)
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Nazwa kryterium

Definicja kryterium

Opis znaczenia kryterium

W ramach tego kryterium będzie weryfikowane czy istnieją projekty
powiązane ze zgłoszonym projektem (realizowane przez tego
samego bądź innego beneficjenta), które zostały zrealizowane bądź
są w trakcie realizacji.

15

Komplementarność

Projekty te mogą polegać na wykorzystywaniu efektów realizacji
innego projektu, wzmocnieniu trwałości efektów jednego
przedsięwzięcia realizacją drugiego, bardziej kompleksowym
potraktowaniem problemu m.in. poprzez zaadresowanie projektu do
tej samej grupy docelowej, tego samego beneficjenta, tego samego
terytorium, uzależnienia realizacji jednego projektu od
przeprowadzenia innego przedsięwzięcia itd.:
 brak komplementarności, (0)
 komplementarność wobec
projektów (2)

16

Wpływ projektu na przywracanie i
utrwalanie ładu przestrzennego

0-2 pkt
(0 punktów w kryterium nie oznacza

odrzucenia wniosku)

zrealizowanych i realizowanych

Nie dotyczy projektów ocenianych w ramach naborów skierowanych
do ZITów
W ramach kryterium badany będzie rzeczywisty wpływ projektu na
przywracanie i utrwalanie ładu przestrzennego poprzez spełnienie
następujących warunków:
 powstrzymywanie rozpraszania zabudowy, przyczyniające
się do ograniczenia kosztów związanych m. in. z uzbrojeniem
terenów, usługami komunikacyjnymi, środowiskowymi –
czyli realizacja inwestycji na terenach inwestycyjnych
uzbrojonych/zabudowanych;
 ponowne wykorzystanie terenu i uzupełniania zabudowy
zamiast ekspansji na tereny niezabudowane (priorytet
brown-field ponad green-field) - czyli realizacja inwestycji na
terenach poprzemysłowych i pomieszkaniowych;
 uwzględnianie kontekstu otoczenia (przyrodniczego,

0-2 pkt
(0 punktów w kryterium nie oznacza
odrzucenia wniosku)
1 pkt otrzyma projekt spełniający jeden
lub dwa warunki:
2 pkt otrzyma projekt spełniający co
najmniej trzy warunki
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krajobrazowego, kulturowego i społecznego);
kształtowanie przestrzeni pozytywnie wpływającej na rozwój
relacji obywatelskich, istotnych dla społeczności lokalnych;
dbałość o jakość inwestycji publicznych, poprzez wyłanianie
projektów w drodze konkursów architektoniczno –
urbanistycznych.
Dotyczy inwestycji kubaturowych wpływających na jakość
obszarów zurbanizowanych, oddziałujących na atrakcyjność i
wizerunek obszaru i regionu, dotyczących: budowy,
renowacji, modernizacji obiektów i infrastruktury publicznej
obejmujących:
- architekturę: obiekty kubaturowe, w tym zwłaszcza
obiekty użyteczności publicznej (obiekty zabytkowe oraz o
funkcji rekreacyjnej, turystycznej, administracyjnej,
komunikacyjnej – dworce kolejowe i centra przesiadkowe),
- zagospodarowanie terenu: przestrzenie publiczne, w tym
miejskie tereny otwarte; tereny położone w obszarze
objętym programem rewitalizacji.
Kryterium nie dotyczy inwestycji liniowych (drogi, mosty)

W ramach kryterium weryfikowany będzie ponadregionalny
charakter projektu poprzez spełnienie następujących warunków:

17

Ponadregionalny charakter projektu

Opis znaczenia kryterium

1. projekt realizowany w partnerstwie (rozumiane zgodnie z art. 33
ustawy z dnia z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014–2020) z podmiotem z przynajmniej jednego innego
województwa objętych zapisami strategii ponadregionalnych np.
Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020

0-1 pkt
(0 punktów w kryterium nie oznacza
odrzucenia wniosku)
1 pkt otrzyma projekt spełniający co
najmniej jeden warunek
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Nazwa kryterium

Definicja kryterium

Opis znaczenia kryterium

2. projekt jest komplementarny z projektami realizowanymi lub
zrealizowanymi z innego województwa objętego zapisami strategii
ponadregionalnych np. Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do roku
2020
SUMA

17 pkt

33

b. Kryteria merytoryczne specyficzne – dla poszczególnych działań RPO WD 2014-2020 – zakres EFRR
OŚ PRIORYTETOWA 1 – Przedsiębiorstwa i innowacje
Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa
Kryteria dla projektów dotyczących schematu:
1.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R
1.2 B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw
Ocenie podlega, czy projekt przyczyni się do wprowadzenia
innowacji produktowej lub procesowej.
W konkursie nie jest możliwe dofinansowanie projektów, których
efektem jest wyłącznie powstanie rozwiązania stanowiącego
innowację marketingową lub organizacyjną.

1.

Innowacja produktowa lub
procesowa

Do oceny kryterium przyjmuje się definicję innowacji określoną w
podręczniku OECD.
Podręcznik Oslo, zgodnie z którą przez innowację
należy rozumieć wprowadzenie do praktyki w gospodarce nowego
lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu
(towaru lub usługi), procesu, marketingu lub organizacji.
Zgodnie z ww. definicją można rozróżnić:
• innowację produktową -oznaczającą wprowadzenie na rynek
przez dane przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi lub znaczące
ulepszenie oferowanych uprzednio towarów i usług w odniesieniu
do ich charakterystyk lub przeznaczenia;

Tak/Nie
Kryterium obligatoryjne
(spełnienie jest niezbędne dla możliwości
otrzymania dofinansowania).
Niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku
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• innowację procesową -oznaczającą wprowadzenie do praktyki w
przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych metod
produkcji lub dostawy;
• innowację marketingową - oznaczającą zastosowanie nowej
metody marketingowej obejmującej znaczące zmiany w wyglądzie
produktu, jego opakowaniu, pozycjonowaniu, promocji, polityce
cenowej lub modelu biznesowym, wynikającej z nowej strategii
marketingowej przedsiębiorstwa;
• innowację organizacyjną -polegającą na zastosowaniu w
przedsiębiorstwie nowej metody organizacji jego działalności
biznesowej, nowej organizacji miejsc pracy lub nowej organizacji
relacji zewnętrznych.
Dofinansowanie może otrzymać wyłącznie projekt, który przyczyni
się do powstania innowacji produktowej lub innowacji procesowej.
Dodatkowym efektem projektu może być wprowadzenie nowych
rozwiązań organizacyjnych lub nowych rozwiązań marketingowych
prowadzących do poprawy
produktywności i efektywności przedsiębiorcy, jednak inne rodzaje
innowacji, będące dodatkowym efektem projektu wymienione we
wniosku o dofinansowanie nie podlegają ocenie.
Ocena eksperta. Oceniane na podstawie opisu wniosku o
dofinansowanie.
W przypadku Schematu 1.2 B – na podstawie m.in. Planu prac B+R.

2.

Koncentracja pomocy
(w przypadku dużych
przedsiębiorstw)

Ocenie podlega, czy pomoc będzie skupiać się na
obszarach/projektach wysokiego ryzyka lub niskiej rentowności i czy
są to projekty o wyjątkowym charakterze ( tzn. jego realizacja
będzie zapewniać dodatkowe korzyści dla gospodarki regionalnej/
polskiej), które nie mogą być realizowane przez MSP.
Kryterium będzie oceniane na podstawie danych zawartych we

Tak/Nie/Nie dotyczy
Kryterium obligatoryjne
(spełnienie jest niezbędne dla możliwości
otrzymania dofinansowania).
Niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku
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wniosku o dofinansowanie oraz dodatkowych załączników.

W przypadku:
•
obszarów wysokiego ryzyka – w zaplanowanych pracach
B+R ryzyka z nimi związane zostały precyzyjnie zdefiniowane i
określone na poziomie wysokim (analiza ryzyka jedną z dostępnych
technik oceny ryzyka, np. SWOT).
•
niskiej rentowności – kryterium zostanie spełnione, jeśli
wskaźniki efektywności ekonomicznej projektu świadczą o jego
niskiej rentowności.
Efektywność ekonomiczna projektu będzie oceniana na podstawie
przedstawionych w dokumentacji projektowe (Biznes planie lub
dodatkowym załączniku) wskaźników efektywności ekonomicznej
projektu. W zależności od specyfiki projektu mogą to być takie
wskaźniki jak, np. ENPV, ERR, BCR (K/K), DGC.
Ponadto spełniając jeden z 2 warunków powyżej, Wnioskodawca,
powinien (w Biznes planie lub dodatkowym załączniku) posłużyć się
analizą rynku, potwierdzającą, że projekt nie może być realizowany
przez MSP oraz że jego realizacja będzie zapewniać dodatkowe
korzyści dla gospodarki regionalnej / polskiej.
W ramach kryterium sprawdzane będzie czy projekt przyczyni się do
wzrostu liczby etatów badawczych (u przedsiębiorcy lub jego
konsorcjanta).
3.

Wzrost liczby etatów badawczych
Czy w toku i po realizacji projektu liczba zatrudnionych pracowników
badawczych
- pozostanie na niezmienionym poziomie (0 pkt.);
- zwiększy się o minimum 1/2 etatu (1 pkt.).

0-4 pkt
(0 punktów w kryterium nie oznacza
odrzucenia wniosku)
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- zwiększy się o minimum 1 etat (2 pkt.).
- zwiększy się o minimum 1 i 1/2 etatu (3 pkt.).
- zwiększy się o 2 i powyżej etatów (4 pkt)
Wzrost liczby etatów oznacza nowo powstałe miejsca pracy w
wyniku realizacji projektu, bezpośrednio po jego zakończeniu.
Kryterium zostanie spełnione jeżeli zatrudnienie nastąpi w wielkości
co najmniej 1/2 etatu. Ilość stworzonych miejsc pracy winna zostać
wyrażona w EPC (ekwiwalencie pełnego czasu pracy). Liczone są
wyłącznie miejsca pracy, które mogą być przeliczone na ww.
jednostkę (wyłącznie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu
pracy, dla której przyjmuje się wartość EPC=1) w okresie jednego
roku. Praca w niepełnym wymiarze godzin i praca sezonowa
powinny zostać przeliczone na odpowiednią część EPC (np. praca
całoroczna w wymiarze pół etatu 0,5 etatu = 0,5 EPC).
Do kadry badawczej zostaną zaliczone osoby posiadające
wykształcenie kierunkowe o stopniu co najmniej magistra w
dziedzinie związanej z projektem.

Kryterium wynika z preferencji.
Oceniane na podstawie opisu wniosku o dofinansowanie W
przypadku Schematu 1.2 B – na podstawie m.in. Planu prac B+R.
W ramach kryterium sprawdzane będzie czy projekt wpisuje się w
Kluczowe technologie wspomagające (KET)?
4.

Zgodność z Kluczowymi
technologiami wspomagającymi
(KET).

- tak (1 pkt.);
- nie (0 pkt.).

0-1 pkt
(0 punktów w kryterium nie oznacza
odrzucenia wniosku)

KET oceniane będzie na podstawie dokumentu : „Europejska
strategia w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających –
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droga
do
wzrostu
i
miejsc
pracy”
Kluczowe technologie wspomagające (KET) zostały określone w
Komunikacie Komisji Europejskiej z 2009 r. COM(2009) 512/3 wraz z
jego uaktualnieniami i należą do nich:
- mikro i nanoelektronika
- materiały zaawansowane
- biotechnologia przemysłowa
- fotonika
- nanotechnologia
- zaawansowane systemy wytwarzania.

Ocena eksperta. Oceniane na podstawie opisu wniosku o
dofinansowanie. W przypadku Schematu 1.2 B – na podstawie m.in.
Planu prac B+R.
W ramach kryterium sprawdzane będzie czy projekt jest realizowany
w ramach współpracy przedsiębiorstwa z jednostkami naukowymi.
- w formie konsorcjum (4 pkt.);
- inna forma współpracy (2 pkt.).
- brak współpracy (0 pkt.)
5.

Współpraca w zakresie realizacji
projektu

Kryterium wynika z preferencji. Sprawdzane na podstawie zapisów
we wniosku o dofinansowanie, załączonej Umowy Konsorcjum oraz
innych załączników dołączonych do wniosku o dofinansowanie .

0-4 pkt
(0 punktów w kryterium nie oznacza
odrzucenia wniosku)

Punktowane formy współpracy zostaną określone na etapie
dokumentacji konkursowej.
Jednostka naukowa określona w art. 2 pkt. 9a-f ustawy z dnia 30
kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki) prowadząca
w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe.
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W zakresie MSP
W ramach kryterium sprawdzane będzie czy projekt jest realizowany
w ramach partnerstwa dwóch lub więcej przedsiębiorstw. Charakter
współpracy powinien być powiązany z zakresem prac badawczorozwojowych.
W przypadku realizacji projektu w partnerstwie, Wnioskodawca
dołączył umowę partnerską zgodną z art. 33 ustawy wdrożeniowej,
gdzie w ust. 5 wskazano minimalny zakres informacji, które w
szczególności powinna zawierać umowa lub porozumienie.

6.

W przypadku realizacji projektów we współpracy ocena będzie
dokonana na podstawie załączonej umowy/porozumienia o
współpracy. Umowa/porozumienie powinny określać przedmiot,
zakres oraz zasady współpracy, w tym w szczególności sposób
finansowania wspólnych projektów.
Partnerstwo/Współpraca
- tak (4 pkt.);
- nie (0 pkt.);
- nie dotyczy.

0-4 pkt
(0 punktów w kryterium nie oznacza
odrzucenia wniosku)

W zakresie dużych przedsiębiorców
W ramach kryterium sprawdzane będzie czy projekt jest realizowany
w ramach partnerstwa/lub przewiduje współpracę z MŚP lub NGO.
- tak (4 pkt.);
- nie (0 pkt.);
- nie dotyczy.
----------------------------------------------------NGO to niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w
rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu
osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające
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osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w
tym fundacje i stowarzyszenia.

W przypadku realizacji projektu w partnerstwie, Wnioskodawca
dołączył umowę partnerską zgodną z art. 33 ustawy wdrożeniowej,
gdzie w ust. 5 wskazano minimalny zakres informacji, które w
szczególności powinna zawierać umowa lub porozumienie.
W przypadku realizacji projektów we współpracy ocena będzie
dokonana na podstawie załączonej umowy/porozumienia o
współpracy. Umowa/porozumienie powinny określać przedmiot,
zakres oraz zasady współpracy, w tym w szczególności sposób
finansowania wspólnych projektów.

Charakter współpracy powinien być powiązany z zakresem prac
badawczo-rozwojowych.
Kryterium wynika z preferencji. Sprawdzane na podstawie Umowy
pomiędzy partnerami.

7.

Skala oddziaływania projektu

Czy w wyniku realizacji projektu:
- nastąpi opracowywanie
prototypów
o
potencjalnym
wykorzystaniu komercyjnym
lub
projekt
pilotażowy
nowego/ulepszonego produktu, procesu, technologii (6 pkt.)
- zostanie osiągnięty etap zaawansowania innowacyjnego
rozwiązania mogący pozwolić na jego pierwszą produkcję (4 pkt.)
-opracowanie
nowego
rozwiązania
nie
bezpośrednio
wprowadzonego do gospodarki (2 pkt.)
- badania i prace mające wpływ na dalszy etap badań (1 pkt.)

1-6 pkt.
(0 punktów w kryterium nie oznacza
odrzucenia wniosku)
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Oceniane na podstawie opisu wniosku o dofinansowanie lub w
przypadku Schematu 1.2 B – na podstawie Planu prac B+R.

8.

Zwiększenia potencjału kadrowego
sektora B+R

W ramach kryterium sprawdzane jest czy realizacja projektu
przyczyni się do zwiększenia potencjału kadrowego sektora B+R
(podnoszenie
kwalifikacji
kadr
B+R
w przedsiębiorstwie, staże i stypendia naukowe w MSP, wymiana
kadr z jednostkami naukowymi – oddelegowanie
wysoko wykwalifikowanego personelu).
Kryterium nie musi wiązać się z nowymi miejscami pracy, oceniane
jest na podstawie opisu projektu lub w przypadku Schematu 1.2 B –
na podstawie m.in. Planu prac B+R.
- tak (1 pkt.);
- nie (0 pkt.).

0-1 pkt
(0 punktów w kryterium nie oznacza
odrzucenia wniosku)
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W ramach kryterium sprawdzane będzie w jakim stopniu stworzenie
nowoczesnych rozwiązań (technologii) prowadzić będzie do
przeciwdziałania zmianom klimatu co w konsekwencji zapewni
ograniczenie negatywnych skutków środowiskowych?
(z wyłączeniem wprowadzania technologii mających na celu
zwiększenie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie).

Projekt będzie przeciwdziałał zmianom klimatu
Tak (2 pkt)
Nie (0 pkt)

9.

Przeciwdziałanie zmianom klimatu
(ekoinnowacje)
(dotyczy schematu 1.2A)

Projekt otrzymuje 2 punkty, jeśli wpisuje się w obszar wymieniony
poniżej:
–
–
–
–
–
–

zastosowanie rozwiązań gwarantujących oszczędność
surowcową, w tym oszczędność wody,
zastosowanie technologii mało-i bezodpadowych, w tym
zmniejszenie ilości ścieków ,
zastosowanie rozwiązań gwarantujących zmniejszenie ilości
zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery,
zastosowanie rozwiązań gwarantujących zmniejszenie
poziomu hałasu,
zastosowanie rozwiązań wydłużających cykl życia produktu,
inne obszary, w których ograniczony będzie negatywny
skutek środowiskowy.

0-2 punktów
(0 punktów w
kryterium nie
oznacza
odrzucenia
wniosku)

Oceniane na podstawie opisu wniosku o dofinansowanie lub w
przypadku Schematu 1.2 B – na podstawie m.in. Planu prac B+R.
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Czy dokonano uzasadnienia przedstawionych wydatków w oparciu o
mierzalne oraz obiektywne kryteria techniczne, ekonomiczne i
funkcjonalne:
W przypadku Schematu 1.2 A:

10.

Jakość uzasadnienia przedstawionych
wydatków

•
większość wydatków (wartościowo) nie została odpowiednio
uzasadniona (-2 pkt.)
•
niektóre wydatki nie zostały odpowiednio uzasadniona (-1
pkt.)
•
wszystkie wydatki zostały właściwie uzasadnione (1pkt.)
•
Wydatki zostały opisane zgodnie z wymogami kryterium (2
pkt.)

-2, -1; 1 ; +2 pkt.
(-2 punkty w kryterium nie oznacza
odrzucenia wniosku)

W przypadku Schematu 1.2 B:
•
większość wydatków (wartościowo) nie została odpowiednio
uzasadniona (-2 pkt.)
•
niektóre wydatki nie zostały odpowiednio uzasadniona (-1
pkt.)
•
wszystkie wydatki zostały właściwie uzasadnione (1pkt.)
•
Wydatki zostały opisane zgodnie z wymogami kryterium, a
ponadto przedstawiono załączniki przedstawiające porównania
cenowe/jakościowe/funkcjonalne do innych konkurencyjnych
rozwiązań (2 pkt.).
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Czy przedłożona przez przedsiębiorcę strategia/Plan Prac B+R:
Dotyczy Schematu 1.2 B:

11.

Plan prac B+R - przydatność
(w przypadku inwestycji
w infrastrukturę)

- sporządzony został we współpracy z jednostką naukową
(1 pkt.)
- sporządzony został we współpracy z jednostką naukową od której
przedsiębiorca zakupił prawa własności przemysłowej lub są one ich
wspólną własnością (3 pkt.)

1-3 pkt
(0 punktów w kryterium nie oznacza
odrzucenia wniosku)

Oceniane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie lub
Planu Prac B+R.

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie dysponowanie przez
Wnioskodawcę personelem badawczym.
Jeśli część prac będzie realizowana min. przez partnera partnerstwa,
Wnioskodawca zobowiązany jest wykazać we wniosku, że ww.
podmioty posiadają odpowiedni potencjał do realizacji projektu.
Czy zespół badawczy Wnioskodawcy zapewnia prawidłową realizację
projektu:
12.

Personel badawczy

Wnioskodawca posiada personel badawczy (2 pkt.)

0-2 pkt
(0 punktów w kryterium nie oznacza
odrzucenia wniosku)

Wnioskodawca nie posiada personelu badawczego (0 pkt.)
Personel/Zespół badawczy – do zespołu badawczego zostaną
zaliczeni pracownicy działów B+R, posiadające wykształcenie
kierunkowe o stopniu co najmniej magistra w dziedzinie związanej z
projektem.
Oceniane na podstawie oświadczenia.
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13.

Czy wnioskodawca prowadzi/prowadził
wynikami?
Doświadczenie w prowadzeniu prac
-tak (2 pkt.)
B+R
-nie (0 pkt.)
Oceniane na podstawie oświadczenia.

prace

B+R

poparte
0-2 pkt
(0 punktów w kryterium nie oznacza
odrzucenia wniosku)
SUMA

Lp.
1.

Nazwa kryterium

Definicja kryterium

Uzyskanie przez projekt minimum W ramach tego kryterium będzie sprawdzane czy, projekt otrzymał
punktowego
co najmniej 25% możliwych do uzyskania punktów za kryteria
specyficzne merytoryczne

Schemat 1.2 A: 28 pkt.
Schemat 1.2 B: 29 pkt.

Opis znaczenia kryterium

Tak/Nie
Kryterium obligatoryjne
(spełnienie jest niezbędne dla możliwości
otrzymania dofinansowania).
Niespełnienie oznacza odrzucenia
wniosku.
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Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw
Kryteria dla projektów dotyczących schematu 1.4 A
Lp.

Nazwa kryterium

Definicja kryterium

Opis znaczenia kryterium

W ramach kryterium sprawdzane i punktowane będzie wpisanie się
projektu w Ramy Strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji
Dolnego Śląska (załącznik RSI)?
Czy projekt, wpisuje się w podobszary wskazane w dokumencie
Ramy strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego
Śląska?
- tak (4 pkt.);
- nie (0 pkt.);

1.

Zgodność zakresu projektu
z regionalną strategią inteligentnej
specjalizacji

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na
lata 2011-2020 (RSI WD) została przyjęta uchwałą nr 1149/IV/11
Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 sierpnia 2011 r.

0-4 punktów
(0 punktów w
kryterium nie
oznacza
odrzucenia
wniosku)

Ramy Strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego
Śląska, stanowią załącznik do RSI i opisują
podobszary
inteligentnych specjalizacji.
Kryterium wynika z preferencji.
Ocena eksperta. Oceniane na podstawie
o dofinansowanie i dokumentacji projektowej.

opisu

wniosku
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W ramach kryterium sprawdzane będzie czy projekt jest realizowany
w ramach partnerstwa dwóch lub więcej podmiotów. Charakter
współpracy powinien być powiązany z planowaniem współpracy dot.
internacjonalizacji.

2.

Partnerstwo

W przypadku realizacji projektu w partnerstwie, Wnioskodawca
dołączył umowę partnerską zgodną z art. 33 ustawy wdrożeniowej,
gdzie w ust. 5 wskazano minimalny zakres informacji, które w
szczególności powinna zawierać umowa lub porozumienie.
- tak (4 pkt.);

0-4 punktów
(0 punktów w
kryterium nie
oznacza
odrzucenia
wniosku)

- nie (0 pkt.).
Kryterium wynika z preferencji.
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Wnioskodawca w roku obrotowym poprzedzającym rok, w którym
złożył wniosek o udzielenie wsparcia:
- nie prowadził sprzedaży produktów na eksport – 3 pkt.

3.

Dotychczasowy poziom eksportu

- posiadał udział eksportu w całkowitej sprzedaży nieprzekraczający
10 % - 2 pkt.
- posiadał udział eksportu w całkowitej sprzedaży nieprzekraczający
30 % - 1 pkt.

0-3 punktów
(0 punktów w
kryterium nie
oznacza
odrzucenia
wniosku)

- posiadał udział eksportu w całkowitej sprzedaży powyżej 30 % - 0
pkt.

Czy projekt dotyczy internacjonalizacji przedsiębiorstw o
zasięgu:
4.

Zasięg projektu

- przynajmniej jednego kraju z terytorium Unii Europejskiej (2
pkt)
- przynajmniej jednego kraju poza terytorium
Unii
Europejskiej (3 pkt).

SUMA

2-3 punktów
(maksymalnie można otrzymać 3 pkt.)

14 pkt.

48

Lp.

Nazwa kryterium

Definicja kryterium

Uzyskanie przez projekt minimum W ramach tego kryterium będzie sprawdzane czy, projekt
punktowego
otrzymał co najmniej 25% możliwych do uzyskania punktów za
kryteria specyficzne merytoryczne
1.

Opis znaczenia kryterium

Tak/Nie
Kryterium obligatoryjne
(spełnienie jest niezbędne dla
możliwości otrzymania
dofinansowania).
Niespełnienie oznacza odrzucenia
wniosku

Kryteria dla projektów dotyczących schematu 1.4 D
1.4.D. Promocja oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych i międzynarodowych:

Nazwa kryterium

1.

Zgodność
z
strategicznymi
gospodarczego

Definicja kryterium
W ramach kryterium sprawdzane będzie wpisanie się założeń
projektu w dokumenty strategiczne dot. polityki inwestycyjnej
regionu w zakresie promocji gospodarczej (np. Strategia Rozwoju
Województwa Dolnośląskiego lub Strategia ZIT lub Regionalna
dokumentami Strategia Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011dot.
rozwoju 2020 (RSI WD).

Opis znaczenia kryterium

Tak/Nie
Kryterium obligatoryjne
(spełnienie jest niezbędne dla
możliwości otrzymania
dofinansowania).
Niespełnienie kryterium oznacza
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odrzucenie wniosku
W ramach kryterium sprawdzane i punktowane będzie wpisanie się
projektu w Ramy Strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji
Dolnego Śląska (załącznik RSI).

Czy projekt, wpisuje się w podobszary wskazane w dokumencie
Ramy strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego
Śląska?
- tak (4 pkt.);
- nie (0 pkt.).

2.

Zgodność zakresu projektu z regionalną
strategią inteligentnej specjalizacji

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na
lata 2011-2020 (RSI WD) została przyjęta uchwałą nr 1149/IV/11
Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 sierpnia 2011 r.

0-4 punktów
(0 punktów w
kryterium nie
oznacza
odrzucenia
wniosku)

Ramy Strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego
Śląska, stanowią załącznik do RSI i opisują podobszary inteligentnych
specjalizacji.
Kryterium będzie spełnione jeśli projekt promocyjny będzie
obejmował przynajmniej 1 podobszar wskazanych w RSI.
Kryterium wynika z preferencji.
Ocena eksperta na podstawie dokumentacji projektowej.
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W ramach kryterium sprawdzane będzie czy projekt jest realizowany
w ramach partnerstwa dwóch lub więcej podmiotów. Charakter
współpracy powinien być powiązany z planowanym wsparciem.

3.

Partnerstwo

W przypadku realizacji projektu w partnerstwie, Wnioskodawca
dołączył umowę partnerską zgodną z art. 33 ustawy wdrożeniowej5,
gdzie w ust. 5 wskazano minimalny zakres informacji, które w
szczególności powinna zawierać umowa lub porozumienie.
- tak (4 pkt.);
- nie (0 pkt.);
Kryterium wynika z preferencji.
W ramach kryterium sprawdzane będzie czy Wnioskodawca
wykazuje znajomość potrzeb regionu, tzn. dysponuje diagnozą
potencjału inwestycyjnego, potwierdzającymi zasadność projektu.

4.

Zapotrzebowanie rynkowe

Czy wnioskodawca dołączył do wniosku diagnozę potencjału
inwestycyjnego potwierdzające zasadność projektu?
- tak (3 pkt.);
- nie (0 pkt.);

0-4 punktów
(0 punktów w
kryterium nie
oznacza
odrzucenia
wniosku)

0-3 punktów

(0 punktów w kryterium nie
oznacza
odrzucenia
wniosku)

W ramach kryterium sprawdzane będzie jakiego obszaru dotyczyć
będzie projekt.
4.

5

Obszar wsparcia

- całego obszaru wyznaczonego zasięgiem konkursu (np.
województwa, ZIT) (3 pkt.)
- co najmniej 2 powiatów – ponadlokalny charakter (2 pkt.)
- co najmniej 3 gmin - lokalny charakter – (1 pkt.)

1-3 punktów
(maksymalnie można otrzymać 3
pkt.)

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020
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W ramach kryterium sprawdzane będzie czy projekt realizuje
kompleksowo wszystkie możliwe podtypy schematu, czy skupia się
na jednym jego elemencie.
5.

Kompleksowość wsparcia

6.

Doświadczenie

7.

Zasięg promocji

- realizuje podtyp 1.4 Da i 1.4 Db ( 3 pkt.);
- realizuje podtyp 1.4 Db (1 pkt.);
- realizuje podtyp 1.4 Da (0 pkt.).

W ramach kryterium sprawdzane będzie dotychczasowe
doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów dot. promocji
gospodarczej:
- brak doświadczenia (0 pkt.)
- doświadczenie na rynku krajowym (2 pkt.)
- doświadczenie na rynku międzynarodowym (3 pkt.)
Czy
projekt
przewiduje
promocję
gospodarczą
na terenie:
- przynajmniej jednego kraju z terytorium Unii Europejskiej (2
pkt)
- przynajmniej jednego kraju poza terytorium Unii Europejskiej (3
pkt).
SUMA

0-3 punktów
(0 punktów w
kryterium nie
oznacza
odrzucenia
wniosku)
0-3 punktów
(0 punktów w
kryterium nie
oznacza
odrzucenia
wniosku)

2-3 punktów
(maksymalnie można otrzymać 3
pkt.)

23 pkt.
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Minimalny wymóg punktowy

Lp.
1

Nazwa kryterium
Uzyskanie przez
punktowego

projekt

Definicja kryterium
minimum W ramach tego kryterium będzie sprawdzane czy, projekt otrzymał
co najmniej 25% możliwych do uzyskania punktów za kryteria
specyficzne merytoryczne.

Opis znaczenia kryterium
Tak/Nie
Kryterium obligatoryjne
(spełnienie jest niezbędne dla
możliwości otrzymania
dofinansowania).
Niespełnienie oznacza odrzucenia
wniosku

Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP
Kryteria dla projektów dotyczących schematu:
1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MSP
Lp.

Nazwa kryterium

Definicja kryterium

Opis znaczenia kryterium
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Ocenie podlega, czy projekt przyczyni się do wprowadzenia innowacji
produktowej lub procesowej.
W konkursie nie jest możliwe dofinansowanie projektów, których efektem
jest wyłącznie
powstanie rozwiązania stanowiącego innowację
marketingową lub organizacyjną.

1.

Innowacyjność produktowa lub
procesowa

Do oceny kryterium przyjmuje się definicję innowacji określoną w
podręczniku OECD.
Podręcznik Oslo, zgodnie z którą przez innowację
należy rozumieć wprowadzenie do praktyki w gospodarce nowego lub
znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu (towaru lub
usługi), procesu, marketingu lub organizacji.
Zgodnie z ww. definicją można rozróżnić:
• innowację produktową -oznaczającą wprowadzenie na rynek przez dane
przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi lub znaczące ulepszenie
oferowanych uprzednio towarów i usług w odniesieniu do ich
charakterystyk lub przeznaczenia;
• innowację procesową -oznaczającą wprowadzenie do praktyki w
przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub
dostawy;
• innowację marketingową - oznaczającą zastosowanie nowej metody
marketingowej obejmującej znaczące zmiany w wyglądzie produktu, jego
opakowaniu, pozycjonowaniu, promocji, polityce cenowej lub modelu
biznesowym,
wynikającej
z
nowej
strategii
marketingowej
przedsiębiorstwa;
• innowację organizacyjną -polegającą na zastosowaniu w
przedsiębiorstwie nowej metody organizacji jego działalności biznesowej,
nowej organizacji miejsc pracy lub nowej organizacji relacji zewnętrznych.
Dofinansowanie może otrzymać wyłącznie projekt, który przyczyni się
powstanie innowacji produktowej lub innowacji procesowej.
Dodatkowym efektem projektu może być wprowadzenie nowych rozwiązań
organizacyjnych lub nowych rozwiązań marketingowych prowadzących do
poprawy
produktywności i efektywności przedsiębiorcy, jednak inne rodzaje
innowacji, będące dodatkowym efektem projektu wymienione we wniosku
o dofinansowanie nie podlegają ocenie.

Ocena eksperta na podstawie opisu wniosku o dofinansowanie i
dokumentacji projektowej.

Tak/Nie
Kryterium obligatoryjne
(spełnienie jest niezbędne dla możliwości
otrzymania dofinansowania).
Niespełnienie
kryterium
oznacza
odrzucenie
wniosku

54

W ramach kryterium sprawdzane jest czy projekt zakłada:
wprowadzenie nowej usługi lub produktu lub procesu
produkcyjnego na poziomie przedsiębiorstwa (0 pkt.)

2.

Poziom innowacyjności

- wprowadzenie usługi lub produktu znanej/go i stosowanej/go w
Polsce?:
 do 3 lat (2 pkt.)
 znanego ale niestosowanego dotychczas (3 pkt.)
 nieznanego i niestosowanego dotychczas (4 pkt.) i/lub
- wdrożenie procesu produkcyjnego znanego i stosowanego w
Polsce?:
 do 3 lat (2 pkt.)
 znanej ale niestosowanej dotychczas (3 pkt.)
 nieznanej i niestosowanej dotychczas (4 pkt.)
Ocena eksperta. Oceniane na podstawie
o dofinansowanie i dokumentacji projektowej.

opisu

0-8 punktów
(0 punktów w
kryterium nie
oznacza
odrzucenia
wniosku)

wniosku
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W ramach kryterium sprawdzane i punktowane będzie wpisanie się
projektu w Ramy Strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji
Dolnego Śląska (załącznik RSI).

Czy projekt, wpisuje się w podobszary wskazane w dokumencie
Ramy Strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego
Śląska? ?

3.

Zgodność zakresu projektu
z regionalną strategią inteligentnej
specjalizacji

- tak (4 pkt.);
- nie (0 pkt.).
Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na
lata 2011-2020 (RSI WD) została przyjęta uchwałą nr 1149/IV/11
Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 sierpnia 2011 r.

0-4 punktów
(0 punktów w
kryterium nie
oznacza
odrzucenia
wniosku)

Ramy Strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego
Śląska, stanowią załącznik do RSI i opisują podobszary inteligentnych
specjalizacji.
Kryterium wynika z preferencji.
Ocena eksperta na podstawie dokumentacji projektowej.

56

4.

Wielkość wkładu własnego

W ramach kryterium sprawdzane i punktowane będzie deklarowany
przez wnioskodawcę czy wkład własny jest większy od minimalnego
wkładu wymaganego przez IZ RPO WD:
- poniżej 3 punktów procentowych (0 pkt);
- co najmniej 3 punktów procentowych (2 pkt);
- co najmniej 5 punktów procentowych (3 pkt);
- co najmniej 10 punktów procentowych (4 pkt).

0-4 punktów
(0 punktów w
kryterium nie
oznacza
odrzucenia
wniosku)

Kryterium wynika z preferencji. Ocena na podstawie dokumentacji
projektowej.
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W ramach kryterium sprawdzane i oceniane będzie czy realizacja
projektu prowadzić będzie do ograniczenia negatywnych skutków
środowiskowych? (z wyłączeniem wprowadzania technologii
mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej w
przedsiębiorstwie).
Projekt będzie przeciwdziałał zmianom klimatu
Tak (2 pkt)
Nie (0 pkt)

Projekt otrzymuje 2 punkty, jeśli wpisuje się w obszar wymieniony
poniżej:
5.

Przeciwdziałanie zmianom klimatu
(ekoinnowacje)

–
–
–

–
–

zastosowanie rozwiązań gwarantujących oszczędność
surowcową, w tym oszczędność wody (
zastosowanie technologii mało-i bezodpadowych, w tym
zmniejszenie ilości ścieków
zastosowanie rozwiązań gwarantujących zmniejszenie ilości
zanieczyszczeń
odprowadzanych
do
atmosfery
zastosowanie rozwiązań gwarantujących
zmniejszenie poziomu hałasu
zastosowanie rozwiązań wydłużających cykl życia produktu,
inne obszary, w których ograniczony będzie negatywny
skutek środowiskowy.

0-2 punktów
(0 punktów w
kryterium nie
oznacza
odrzucenia
wniosku)

Oceniane na podstawie opisu wniosku o dofinansowanie.

58

Wielkość całkowitych wydatków kwalifikowalnych w stosunku do
maksymalnej wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych
projektu
określonych
w
ogłoszeniu
o konkursie:
od 0 do 10 %: 4 pkt.
powyżej 10 do 25 %: 3 pkt
powyżej 25 do 50 %: 2 pkt
powyżej 50 do 75 %: 1 pkt
powyżej 75 do 100 %: 0 pkt

6.

Wielkość projektu

Przykładowo jeżeli maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych
wynosi 8 mln. zł to aby uzyskać:
 4 pkt: projekt jest o maksymalnej wysokości wydatków
kwalifikowalnych do 800 tys. zł;
 3 pkt : projekt jest o maksymalnej wysokości wydatków
kwalifikowalnych od 800 tys. zł do 2 mln zł.
 2 pkt: projekt jest o maksymalnej wysokości wydatków
kwalifikowalnych od 2 mln zł. do 4 mln zł.
 1 pkt: projekt jest o maksymalnej wysokości wydatków
kwalifikowalnych od 4 mln zł. do 6 mln zł.
 0 pkt: projekt jest o maksymalnej wysokości wydatków
kwalifikowalnych od 6 mln zł. do 8 mln zł.

0-4
(0 punktów w
kryterium nie
oznacza
odrzucenia
wniosku)

Oceniane na podstawie dokumentacji projektowej.
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7.

Jakość uzasadnienia przedstawionych
wydatków

Czy dokonano uzasadnienia przedstawionych wydatków w oparciu o
mierzalne oraz obiektywne kryteria techniczne, ekonomiczne i
funkcjonalne:
•
większość wydatków (wartościowo) nie została odpowiednio
uzasadniona (-2 pkt.)
•
niektóre wydatki nie zostały odpowiednio uzasadniona (-1
pkt.)
•
wszystkie wydatki zostały właściwie uzasadnione (1pkt.)
•
wydatki zostały opisane zgodnie z wymogami kryterium, a
ponadto przedstawiono załączniki przedstawiające porównania
cenowe/jakościowe/funkcjonalne do innych konkurencyjnych
rozwiązań (2 pkt.).

-2, -1; 1; 2 pkt.
(-2 punkty w kryterium nie oznacza
odrzucenia wniosku)

Oceniane na podstawie dokumentacji projektowej.
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Czy w wyniku realizacji projektu nastąpi przyrost zatrudnienia?
Kryterium zostanie spełnione, jeżeli zatrudnienie nastąpi w wielkości
co najmniej 1 etatu.
- tak (2 pkt.);
- nie (0 pkt.).

8.

Przyrost zatrudnienia w wyniku
realizacji projektu

Przyrost zatrudnienia oznacza nowo powstałe miejsca pracy w
wyniku realizacji projektu, bezpośrednio po jego zakończeniu.
Kryterium zostanie spełnione jeżeli zatrudnienie nastąpi w wielkości
co najmniej 1 etat.
Ilość stworzonych miejsc pracy winna zostać wyrażona w EPC
(ekwiwalencie pełnego czasu pracy). Liczone są wyłącznie miejsca
pracy, które mogą być przeliczone na ww. jednostkę (wyłącznie
umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, dla której
przyjmuje się wartość EPC=1) w okresie jednego roku. Praca w
niepełnym wymiarze godzin i praca sezonowa powinny zostać
przeliczone na odpowiednią część EPC (np. praca całoroczna w
wymiarze pół etatu 0,5 etatu = 0,5 EPC).

0-2
(0 punktów w
kryterium nie
oznacza
odrzucenia
wniosku)

Oceniane na podstawie dokumentacji projektowej.
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Czy Wnioskodawca posiada:

9.

Certyfikaty

 certyfikat zarządzania jakością w przedsiębiorstwie zgodny z
wymaganiami normy PN-EN ISO lub certyfikat Systemu
Zarządzania BHP zgodny z wymaganiami OHSAS PN-N, certyfikat
zarządzania jakością w działalności badawczo-rozwojowej,
systemu branżowego lub notyfikację/akredytację związaną z
prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową (1 pkt.);
 nie posiada (0 pkt.);

0-1 pkt
(0 punktów w kryterium nie oznacza
odrzucenia wniosku)

Oceniane na podstawie dokumentacji projektowej.
SUMA:

Lp.
1

Nazwa kryterium

Definicja kryterium

Uzyskanie przez projekt minimum W ramach tego kryterium będzie sprawdzane czy, projekt otrzymał
punktowego
co najmniej 25% możliwych do uzyskania punktów za kryteria
specyficzne merytoryczne

27 pkt.

Opis znaczenia kryterium
Tak/Nie
Kryterium obligatoryjne
(spełnienie jest niezbędne dla możliwości
otrzymania dofinansowania).
Niespełnienie oznacza odrzucenia
wniosku
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OŚ PRIORYTETOWA 3 – Gospodarka niskoemisyjna
Działanie 3.2 Efektywność energetyczna w MŚP
Lp.

Nazwa kryterium

Definicja kryterium

Opis znaczenia kryterium

W ramach kryterium będzie sprawdzane czy dla projektu
przeprowadzono właściwą ocenę potrzeb i metod osiągnięcia
oszczędności energii w sposób opłacalny, tak aby czynnikiem
decydującym o wyborze takich inwestycji był najlepszy
stosunek wykorzystania zasobów do osiągniętych rezultatów.
1.

Efektywność kosztowa

Kryterium weryfikowane na podstawie wskaźnika dynamicznego
kosztu jednostkowego (DGC) umożliwiającego m.in. porównywanie
alternatywnych rozwiązań osiągnięcia danych rezultatów i wybór
wariantu zapewniającego najlepszy stosunek wykorzystania
zasobów do osiągniętych rezultatów.

Tak/Nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Weryfikowane będzie czy wybór wariantu realizacji projektu jest
najkorzystniejszy wśród innych analizowanych wariantów
alternatywnych.

2.

Zwiększona efektywność
energetyczna

W ramach kryterium będzie sprawdzane czy efektem
realizacji projektu będzie oszczędność energii jako różnica
pomiędzy łącznym zapotrzebowaniem danego obiektu,
urządzenia technicznego lub instalacji na energię przed
realizacją projektu (na podstawie audytu efektywności
energetycznej) oraz po realizacji projektu (w MWh/rok) na
poziomie nie mniejszym niż 35%.
–
–
–

0-5pkt
(0 punktów w kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

mniej niż 35% – 0 pkt
od 35% do 45% - 1 pkt
powyżej 45% do 60% - 3 pkt
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–

powyżej 60% - 5 pkt

Kryterium wynika z preferencji.

Sposób wytwarzania energii
3.

(Dotyczy projektów z zakresu
głębokiej modernizacji z wyłączeniem
instalacji odzyskujących ciepło
odpadowe)

Redukcja emisji
zanieczyszczeń powietrza
4.

5.

(Dotyczy inwestycji w urządzenia do
ogrzewania w ramach głębokiej
modernizacji)

Zgodność z dyrektywą
2012/27/UE w sprawie
efektywności energetycznej,
zmiany dyrektyw 2009/125/WE i
2010/30/UE oraz uchylenia
dyrektyw 2004/8/WE i
2006/32/WE \
(Dotyczy instalacji odzyskujących
ciepło odpadowe)

W ramach kryterium będzie sprawdzane czy projekt zakłada
produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej w układzie
wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji, które mogą być
dofinansowane jedynie w ramach działania 3.5.
W ramach kryterium będzie sprawdzane czy inwestycja
pozwoli uzyskać redukcję emisji CO2 oraz co najmniej
jednego z poniższych rodzajów zanieczyszczeń powietrza:
- benzen- dwutlenek azotu
- dwutlenek siarki
- pył zawieszony PM10

Tak/Nie/Nie dotyczy
(spełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Tak/Nie/Nie dotyczy
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Weryfikacja w zakresie czy projekt dotyczy instalacji
odzyskującej ciepło odpadowe powstałe przy wytwarzaniu
energii elektrycznej.
Nowe instalacje wytwórcze energii elektrycznej oraz istniejące
instalacje poddawane znacznej modernizacji lub takie, których
zezwolenie lub koncesja są aktualizowane, powinny - w przypadku
gdy analiza kosztów i korzyści wskaże na nadwyżkę korzyści - być
wyposażane w wysokosprawne jednostki kogeneracji w celu
odzyskiwania ciepła odpadowego powstałego przy wytwarzaniu
energii elektrycznej.

W ramach kryterium będzie sprawdzane czy inwestycja
pozwoli uzyskać redukcję emisji CO2 na poziomie co najmniej
(Dotyczy wymiany lub modernizacji 30% w stosunku do stanu przed inwestycją (na podstawie
źródeł ciepła w ramach głębokiej audytu efektywności energetycznej).

Tak/Nie/Nie dotyczy
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Redukcja emisji CO₂
6.

modernizacji)

–

0-5pkt
(0 punktów w kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

mniej niż 30% - 0 pkt
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–
–
–
–

od 30 % do 40 % - 1 pkt
powyżej 40 % do 50 % - 3 pkt
powyżej 50 % do 60 % - 4 pkt
powyżej 60 % - 5 pkt

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie wielkość
redukcji emisji CO2 w % w wyniku realizacji projektu (na
podstawie oszczędności energii cieplnej i elektrycznej
osiągniętej w wyniku realizacji projektu w oparciu o wskaźniki
emisji wg KOBiZE).

7.

Wykorzystanie OZE

W ramach kryterium będzie sprawdzane czy inwestycja
zakłada wykorzystanie OZE.
Jeżeli udział energii z OZE powstałej w wyniku realizacji
projektu w łącznym zużyciu energii wynosi:
– mniej niż 10% – 0 pkt
– od 10% do 30% 1 pkt
– powyżej 30% do 40% – 2 pkt
– powyżej 40% do 50% – 3 pkt
– powyżej 50% do 60% – 4 pkt
– powyżej 60% – 5 pkt

0-5pkt
(0 punktów w kryterium nie oznacza
odrzucenia wniosku)

Kryterium wynika z preferencji.

8.

Wykorzystanie inteligentnych
systemów zarządzania energią

W ramach kryterium będzie sprawdzane czy inwestycja
zakłada wykorzystanie inteligentnych systemów zarządzania
6
energią w oparciu o technologie TIK jako element
uzupełniający do osiągnięcia celów projektu.

0-1pkt
(0 punktów w kryterium nie oznacza
odrzucenia wniosku)

- Tak – 1 pkt
Pod pojęciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (w skrócie TIK, z ang. Information and communication technologies (ICT), zwane zamiennie technologiami informacyjnotelekomunikacyjnymi, technikami informacyjnymi lub teleinformatycznymi) kryje się rodzina technologii przetwarzających, gromadzących i przesyłających informacje w formie elektronicznej.
Termin ICT odnosi się do komponentów i systemów mikro- i nanoelektronicznych, jak również do technologii przyszłości, takich jak fotonika, obiecujących o wiele większą moc obliczeniową przy
ułamku obecnego zużycia energii (na podstawie Komunikatu Komisji do Parlamentu europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów - Poprawa
efektywności energetycznej przez zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych /* KOM/2008/0241 wersja ostateczna)
6
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- Nie – 0 pkt

Koordynacja projektu z planami W ramach kryterium będzie sprawdzane czy realizacja
rozwoju sieci ciepłowniczej dla inwestycji wynika z braku uzasadnienia ekonomicznego
danego obszaru
podłączenia do sieci ciepłowniczej na danym obszarze.
9.

(Dotyczy wymiany lub modernizacji
źródeł ciepła w ramach głębokiej
modernizacji, z wyłączeniem
nowego przyłączenia do sieci
ciepłowniczej).

Zagadnienie to należy przedstawić w analizie wariantów
wykazującej, że wybrany przez niego wariant realizacji projektu
reprezentuje najlepsze rozwiązanie spośród wszelkich możliwych
alternatywnych rozwiązań umożliwiających osiągnięcie celu.

Tak/Nie/Nie dotyczy
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)
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Kryteria wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
– zakres EFS
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Systematyka kryteriów wyboru projektów w ramach EFS
Kryteria wyboru projektów w
ramach EFS

Kryteria formalne

Kryteria merytoryczne
Kryteria dostępu
Kryteria horyzontalne
Kryteria premiujące
Kryteria strategiczne
Kryteria zgodności ze
Strategią ZIT
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Sformułowane poniżej kryteria wyboru projektów dofinansowanych ze środków EFS zostały podzielone na:
1. Kryteria formalne – kryteria, których spełnienie jest konieczne do przyznania dofinansowania. Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu wartości tak, nie lub nie dotyczy. Kryteria formalne są weryfikowane podczas oceny formalnej wniosku o dofinansowanie
projektu. W zakresie trybu pozakonkursowego instytucja wzywająca do złożenia wniosków określi dopuszczalny zakres modyfikacji
projektów w przypadku niespełnienia kryteriów.
2. Kryteria merytoryczne – w przypadku trybu konkursowego kryteria oceniane są niezależnie przez co najmniej dwóch członków Komisji
Oceny Projektów w skali punktowej określonej dla poszczególnych kryteriów lub poprzez przypisanie wartości tak, nie lub nie dotyczy. W
przypadku trybu pozakonkursowego ocena spełnienia kryteriów polega na przypisaniu wartości tak, nie lub nie dotyczy. Kryteria są
weryfikowane na etapie oceny merytorycznej. Sposób weryfikacji kryteriów może zostać doprecyzowany w dokumentacji regulującej
zasady naboru wniosku. W zakresie trybu pozakonkursowego instytucja wzywająca do złożenia wniosków określi dopuszczalny zakres
modyfikacji wniosku o dofinansowanie w przypadku niespełnienia kryteriów.
3. Kryteria dostępu – spełnienie kryteriów jest konieczne do przyznania dofinansowania. Kryteria dostępu są oceniane na etapie oceny
merytorycznej lub oceny formalnej w zależności od decyzji instytucji oceniającej wnioski wyrażonej w zapisach regulaminu konkursu lub
wezwaniu do złożenia wniosków dla trybu pozakonkursowego. Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu im wartości tak, nie lub
nie dotyczy.
4. Kryteria horyzontalne – spełnienie kryteriów jest konieczne do przyznania dofinansowania. Ocena spełnienia kryteriów polega na
przypisaniu wartości tak, lub nie. Kryteria horyzontalne dotyczą zgodności projektu z przepisami prawa oraz zasadami unijnymi. Kryteria
są weryfikowane na etapie oceny merytorycznej.
5. Kryteria premiujące – projekty, które otrzymały minimum punktowe na etapie oceny merytorycznej uprawniające do otrzymania
dofinansowania oraz spełniają kryteria dostępu, horyzontalne oraz formalne mogą otrzymać premię punktową (maksymalnie
40 punktów). Punkty są przyznawane w zależności od przyjętej skali punktowej określonej dla kryterium. Sposób weryfikacji kryteriów
oraz dokładna gradacja przyznawanych punktów zostanie określona w dokumentacji regulującej zasady naboru wniosku. Kryteria
premiujące nie mają zastosowania dla projektów przyjmowanych w trybie pozakonkursowym oraz konkursów ogłaszanych w ramach
mechanizmu ZIT. Kryteria są weryfikowane na etapie oceny merytorycznej.
6. Kryteria strategiczne – mogą mieć zastosowanie na przykład w sytuacji, gdy alokacja przeznaczona na konkurs nie wystarczy na
dofinansowanie wszystkich projektów, spełniających minimalne wymogi umożliwiające rekomendowanie projektu do dofinansowania.
Ostateczna decyzja o zastosowaniu kryteriów strategicznych będzie umieszczona w regulaminie konkursu. IOK informuje, które kryteria
strategiczne będą miały zastosowanie w ramach danego konkursu. Ocena spełnienia kryteriów strategicznych polega na porównaniu
wniosków i obejmuje analizę elementów wskazanych we właściwym kryterium w oparciu o zapisy wniosków o dofinansowanie
i uszeregowanie ich w kolejności wskazującej na zasadność ich dofinansowania w kontekście celu konkursu określonego w regulaminie.
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Kryteria są weryfikowane na etapie oceny strategicznej. Kryteria strategiczne nie mają zastosowania dla projektów przyjmowanych w
trybie pozakonkursowym oraz konkursów ogłaszanych w ramach mechanizmu ZIT.
7. Kryteria oceny zgodności projektów ze Strategią ZIT – kryteria dla konkursów ogłaszanych w ramach mechanizmu ZIT. Spełnienie
kryteriów jest oceniane w określonej skali punktowej lub poprzez przypisanie wartości tak lub nie.
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1. Kryteria oceny formalnej w ramach EFS dla trybu pozakonkursowego z wyłączeniem Działania 8.1 oraz 11.1

Do oceny formalnej zostaną dopuszczone wnioski o dofinansowanie, które wpłynęły do instytucji oceniającej wnioski w terminie i formie
określonymi w wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie.
Lp.

1.

Nazwa kryterium

Poprawność wypełnienia i
kompletność wniosku

Definicja kryterium

Opis znaczenia kryterium

Wniosek o dofinansowanie jest kompletny, został
sporządzony w języku polskim oraz złożony
zgodnie z wezwaniem do złożenia wniosku.
Wniosek o dofinansowanie oraz załączniki zostały
podpisane zgodnie z prawem reprezentacji.
Wniosek o dofinansowanie zawiera wszystkie
wymagane, aktualne, poprawnie wypełnione
załączniki, które są czytelne a kopie potwierdzone
za zgodność z oryginałem.

Tak/Nie

Przy tym kryterium weryfikowane jest między innymi, czy do
wniosku dołączono wszystkie wymagane załączniki, czy
zostały przygotowane na właściwych formularzach oraz czy
są aktualne, zgodnie z zasadami określonymi w instrukcji
wypełniania wniosku o dofinansowanie. W przypadku
dopuszczenia składania wniosku w formie papierowej ocenie
podlega
również
zgodność
formularza
wniosku
o dofinansowanie z obowiązującym wzorem

Projekt jest zgodny z zapisami SzOOP.
2.

Kwalifikowalność projektu i
Wnioskodawcy

W ramach tego kryterium sprawdzane jest, czy projekt jest
zgodny z zapisami SzOOP, w tym zwłaszcza w zakresie
załącznika pod nazwą Wykaz projektów zidentyfikowanych
przez
właściwą
instytucję
w ramach
trybu

Tak/Nie
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pozakonkursowego SzOOP. Dofinansowania nie może
otrzymać projekt, który został usunięty z wymienionego
powyżej wykazu lub zakłada realizację działań niezgodnych z
zapisami SzOOP. Kryterium jest weryfikowane na podstawie
zapisów wniosku o dofinansowanie.

3.

Wnioskodawca złożył oświadczenie, że nie
rozpoczął realizacji projektu przed dniem złożenia
wniosku o dofinansowanie, albo że realizując
Realizacja projektu przed dniem projekt przed dniem złożenia wniosku, przestrzegał
złożenia wniosku
prawa dotyczącego danej operacji.

Tak/Nie

Spełnienie kryterium jest weryfikowane na podstawie
podpisanych oświadczeń Wnioskodawcy.

4.

Zakaz podwójnego finansowania

W
wyniku
otrzymania
przez
projekt
dofinansowania we wnioskowanej wysokości, na
określone wydatki kwalifikowalne, w projekcie nie
dojdzie do podwójnego dofinansowania.

Tak/Nie

Kryterium weryfikowane na podstawie podpisanego
oświadczenia Wnioskodawcy we wniosku o dofinansowanie.

5.

6.

Poprawność zakwalifikowania
projektu jako objętego/nieobjętego
pomocą publiczną/pomocą de mini
mis

Wkład własny

Czy prawidłowo zakwalifikowano projekt pod
kątem występowania pomocy publicznej/pomocy
de minimis?
W ramach tego kryterium wniosek o dofinansowanie
projektu będzie weryfikowany pod kątem prawidłowego
zidentyfikowania przez Wnioskodawcę występowania
pomocy publicznej/pomocy de minimis, tj. czy zaznaczono w
nim wydatki objęte pomocą publiczną/pomocą de minimis.

Wnioskodawca zapewnił
wkładu własnego.
W

ramach

tego

kryterium

odpowiedni

Tak/Nie/Nie dotyczy

poziom
Tak/Nie/Nie dotyczy

sprawdzane

jest

czy
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Wnioskodawca przewidział w projekcie odpowiedni procent
wkładu własnego, określony w wezwaniu do złożenia
wniosku. Kryterium nie dotyczy projektów, dla których nie
określono wymogu wniesienia wkładu własnego.

7.

Prawidłowość wyboru partnerów w
projekcie

Wybór partnerów został dokonany w sposób
prawidłowy, to znaczy:
 Wnioskodawca oraz partner/partnerzy nie
stanowią
podmiotów
powiązanych
w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia
Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca
2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za
zgodne
z
rynkiem
wewnętrznym
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;
 w przypadku, gdy Wnioskodawca jest
podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust.
1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo
zamówień publicznych, wybór partnerów
spoza sektora finansów publicznych został
dokonany z zachowaniem zasady przejrzystości
i równego traktowania podmiotów;
 wybór partnerów spoza sektora finansów
publicznych został dokonany przed złożeniem
wniosku
o dofinansowanie
projektu
partnerskiego.

Tak/Nie/Nie dotyczy

Spełnienie kryterium jest weryfikowane na podstawie
podpisanego oświadczenia Wnioskodawcy. Kryterium nie
dotyczy projektów realizowanych bez udziału partnerów.

8

Niepodleganie wykluczeniu z
możliwości otrzymania
dofinansowania ze środków Unii

Wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli dotyczy) nie
podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania
dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na

Tak/Nie/Nie dotyczy
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Europejskiej

podstawie:
 art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych ,
 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,
 art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28
października 2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione
pod groźbą kary .
Spełnienie kryterium jest weryfikowane na podstawie
podpisanego oświadczenia Wnioskodawcy. Kryterium nie
dotyczy podmiotów, wobec których nie stosuje się powyżej
wskazanych przepisów.
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2. Kryteria oceny formalnej w ramach EFS dla trybu konkursowego
Do oceny formalnej zostaną dopuszczone wnioski o dofinansowanie, które wpłynęły do Instytucji Organizującej Konkurs w terminie i formie
określonymi w regulaminie konkursu. Kryteria oceny formalnej są weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu
oraz załączników. Nie wyklucza to wykorzystania w ocenie spełnienia kryteriów informacji udzielonych przez Wnioskodawcę, pozyskanych na
temat Wnioskodawcy lub projektu.
Lp.

1.

Nazwa kryterium

Definicja kryterium

Poprawność wypełnienia wniosku

Wniosek o dofinansowanie został sporządzony w języku
polskim oraz został podpisany zgodnie z prawem
reprezentacji.
Kryterium jest weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o
dofinansowanie lub załączników.

2.

Wskaźniki obligatoryjne dla
danego typu projektu

Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera wszystkie
wskaźniki obligatoryjne dla danego typu projektu (w tym
wskaźniki z ram wykonania, jeśli są takie które odpowiadają
zakresowi projektu) z przypisaną wartością docelową większą
od zera.

Opis znaczenia kryterium
Tak/Nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Tak/Nie/Nie dotyczy
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Weryfikowane jest czy we wniosku o dofinansowanie zostały zawarte
wskaźniki obligatoryjne dla danego konkursu, określone w regulaminie
konkursu. Kryterium nie dotyczy konkursów dla poddziałań objętych
mechanizmem ZIT.

Projekt jest zgodny z typem projektów dopuszczonych do
dofinansowania w regulaminie konkursu.
3.

Kwalifikowalność typu projektu
Kryterium weryfikowane jest na podstawie zapisów wniosku o
dofinansowanie.

4.

Kwalifikowalność Wnioskodawcy

Wnioskodawca jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie
zgodnie z zapisami regulaminu konkursu.

Tak/Nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)
Tak/Nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)
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Kryterium weryfikowane jest na podstawie zapisów wniosku o
dofinansowanie.

5.

Prawidłowość wyboru partnerów
w projekcie

Wybór partnerów został dokonany w sposób prawidłowy, to
znaczy:
 Wnioskodawca oraz partner/partnerzy nie stanowią
podmiotów powiązanych w rozumieniu załącznika I do
rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17
czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za
zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i
108 Traktatu;
 w przypadku, gdy Wnioskodawca jest podmiotem, o
którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – prawo zamówień publicznych, wybór partnerów
spoza sektora finansów publicznych został dokonany z
zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania
podmiotów;
 wybór partnerów spoza sektora finansów publicznych
został
dokonany
przed
złożeniem
wniosku
o dofinansowanie projektu partnerskiego.

Tak/Nie/Nie dotyczy
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Spełnienie kryterium jest weryfikowane na podstawie podpisanego
oświadczenia Wnioskodawcy. Kryterium nie dotyczy projektów
realizowanych bez udziału partnerów.

6.

Niepodleganie wykluczeniu z
możliwości otrzymania
dofinansowania ze środków Unii
Europejskiej

Wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli dotyczy) nie podlegają
wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze
środków Unii Europejskiej na podstawie:
 art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych,
 art.12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium

Tak/Nie/Nie dotyczy
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)
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Rzeczypospolitej Polskiej,
 art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary.
Spełnienie kryterium jest weryfikowane na podstawie podpisanego
oświadczenia Wnioskodawcy. Kryterium nie dotyczy podmiotów, wobec
których nie stosuje się powyżej wskazanych przepisów.

7.

Wnioskodawca złożył oświadczenie, że:
 projekt nie został zakończony w rozumieniu art. 65 ust. 6,
 nie rozpoczął realizacji projektu przed dniem złożenia
wniosku o dofinansowanie, lub jeśli dotyczy
 projekt nie obejmuje przedsięwzięć będących częścią
operacji, które zostały objęte lub powinny były zostać
objęte procedurą odzyskiwania środków zgodnie z art. 71
(trwałość operacji) w następstwie przeniesienia
działalności produkcyjnej poza obszar objęty programem.

Zgodność z przepisami art. 65 ust.
6 i art. 125 ust. 3 lit. e) i f)
Rozporządzenia
Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r.
Spełnienie kryterium jest weryfikowane na podstawie podpisanych

Tak/Nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

oświadczeń Wnioskodawcy.
Przez projekt ukończony/zrealizowany należy rozumieć projekt, w ramach
którego przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie zrealizowano
całość założonych w projekcie działań merytorycznych i dla którego przed
dniem złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpił odbiór ostatnich
robót, dostaw lub usług.

8.

Zakaz podwójnego finansowania

W wyniku otrzymania przez projekt dofinansowania we
wnioskowanej
wysokości,
na
określone
wydatki
kwalifikowalne, w projekcie nie dojdzie do podwójnego
dofinansowania.

Tak/Nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Kryterium weryfikowane na podstawie podpisanego oświadczenia
Wnioskodawcy we wniosku o dofinansowanie.
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9.

Minimalna/maksymalna wartość
projektu

Wartość projektu nie przekracza poziomów określonych w
regulaminie konkursu.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów budżetu projektu.
Kryterium nie dotyczy naborów dla których nie określono minimalnej lub
maksymalnej wartości projektu.

Wnioskodawca zapewnił odpowiedni poziom
własnego określony w regulaminie konkursu.
10.

Wkład własny

wkładu

W ramach tego kryterium sprawdzane jest czy Wnioskodawca przewidział
w projekcie odpowiedni procent wkładu własnego, który każdorazowo
określony jest w regulaminie konkursu.

Tak/Nie/Nie dotyczy
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Tak/Nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Czy prawidłowo zakwalifikowano projekt pod kątem
występowania pomocy publicznej/ pomocy de minimis?
11.

Poprawność zakwalifikowania
projektu jako
objętego/nieobjętego pomocą
publiczną/pomocą de minimis

W ramach tego kryterium wniosek o dofinansowanie projektu będzie
weryfikowany pod kątem prawidłowego zidentyfikowania przez
Wnioskodawcę występowania pomocy publicznej/ pomocy de minimis, tj.
czy zaznaczono w nim wydatki objęte pomocą publiczną/pomocą de
minimis. Kryterium nie dotyczy projektów, w których nie występuje
pomoc publiczna lub pomoc de minimis.

Okres realizacji projektu jest zgodny z podanym w
regulaminie konkursu.
12.

Okres realizacji projektu
Kryterium weryfikowane jest na podstawie zapisów wniosku o
dofinansowanie.

13.

Uproszczone metody rozliczania
wydatków

W projekcie, w którym wartość dofinansowania nie
przekracza 100 000 EUR zastosowano kwoty ryczałtowe, o
których mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020. W sytuacjach
określonych w regulaminie konkursu zastosowano pozostałe

Tak/Nie/Nie dotyczy
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Tak/Nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Tak/Nie/Nie dotyczy
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)
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uproszczone metody rozliczania wydatków, o których mowa w
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w
zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
na lata 2014-2020.
Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów budżetu projektu,
obowiązujące w przypadku kwot ryczałtowych dla projektów, których
wartość dofinansowania nie przekracza 100 000 EUR. Do przeliczenia ww.
kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany
stosowany przez KE aktualny na dzień ogłoszenia konkursu.
Sytuacje, w których należy stosować inne uproszczone formy rozliczania
wydatków zostaną określone w regulaminie konkursu.

14.

Kryterium niezalegania z
należnościami

Czy Wnioskodawca nie zalega z uiszczaniem podatków, jak
również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych
odrębnymi przepisami prawa?
Kryterium zostanie
Wnioskodawcy.

zweryfikowane

na

podstawie

Tak/Nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

oświadczenia
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3. Kryteria merytoryczne w ramach EFS dla trybu pozakonkursowego z wyłączeniem Działania 8.1 oraz 11.1
Kryteria oceny merytorycznej są weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu.

Lp.

1.

2.

Nazwa kryterium
Kryterium zgodności projektu z
celami szczegółowymi RPO WD
2014-2020

Kryterium osiągnięcia
skwantyfikowanych rezultatów

Definicja kryterium

Opis znaczenia kryterium

Czy projekt jest zgodny z właściwym celem szczegółowym
RPO WD 2014-2020?
Kryterium ma na celu zapewnienie, że realizowane projekty będą zgodne
z założeniami RPO WD 2014-2020. Kryterium zostanie zweryfikowane na
podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu.

Czy w ramach projektu wskazano wszystkie wskaźniki
dotyczące zakresu realizacji projektu wynikające z zapisów
SzOOP oraz czy zaplanowane wartości wskaźników są:
 adekwatne w stosunku do potrzeb i celów projektu,
 realne do osiągnięcia?

Tak/Nie

Tak/Nie

Kryterium ma na celu zapewnić zgodność projektu z zapisami SzOOP w
zakresie wskaźników. Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów
wniosku o dofinansowanie projektu.

3.

4.

Kryterium racjonalności
harmonogramu

Kryterium budżetu projektu

Czy harmonogram projektu jest racjonalny w stosunku do
przedstawionego zakresu projektu?
Kryterium zapewni, że okres realizacji projektu zostanie zaplanowany w
sposób racjonalny. Kryterium weryfikowane na podstawie wniosku
o dofinansowanie projektu.

Czy prawidłowo sporządzono budżet projektu oraz czy
wydatki zaplanowane w budżecie są efektywne, niezbędne do
realizacji projektu i osiągania jego celu oraz racjonalne?

Tak/Nie

Tak/Nie

Kryterium umożliwia ocenę budżetu projektu pod kątem zgodności
z harmonogramem projektu, wytycznymi, efektywnością kosztową oraz
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warunkami wskazanymi w wezwaniu do złożenia wniosku. Kryterium
zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie
projektu.

5.

Kryterium grupy docelowej

Czy dobór grupy docelowej jest adekwatny do założeń
projektu, w tym czy zawiera wystarczający opis:
 grupy docelowej, jaka będzie wspierana w ramach
projektu wraz z uzasadnieniem;
 potrzeb i oczekiwań uczestników projektu w
kontekście wsparcia, które ma być udzielane w
ramach projektu;
 skali zainteresowania projektem;
 barier, na które napotykają uczestnicy projektu;
 sposobu rekrutacji uczestników projektu, w tym
kryteriów rekrutacji;
 sposobu zapewnienia dostępności do procesu
rekrutacji dla osób z niepełnosprawnościami?

Tak/Nie

Kryterium ma na celu dostosowanie zakresu projektu przede wszystkim
do potrzeb i wielkości grupy docelowej. Kryterium zostanie
zweryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie
projektu.
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4. Kryteria oceny merytorycznej dla EFS dla trybu konkursowego z wyłączeniem konkursów ogłaszanych w ramach mechanizmu ZIT
Kryteria oceny merytorycznej mogą zostać doprecyzowane poprzez zapisy regulaminu konkursu. Jeżeli w kryterium jest mowa o zapisach RPO
WD 2014-2020 weryfikacja kryterium może się również opierać na zapisach SzOOP RPO WD 2014-2020, który stanowi uszczegółowienie
zapisów RPO WD 2014-2020. Kryteria oceny merytorycznej są weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu. Nie
wyklucza to wykorzystania w ocenie spełnienia kryteriów informacji udzielonych przez Wnioskodawcę lub pozyskanych na temat
Wnioskodawcy lub projektu.

Lp.

1.

Nazwa kryterium

Kryterium zgodność projektu z
celami szczegółowymi RPO WD
2014-2020

Definicja kryterium
Czy projekt jest zgodny z właściwym celem szczegółowym
RPO WD 2014-2020 oraz w jaki sposób projekt przyczyni
się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO WD 20142020?
W zakresie zgodności projektu z RPO WD 2014-2020 weryfikacji
podlega m.in. adekwatność doboru wskaźników, trafność doboru
celu głównego projektu oraz opis, w jaki sposób projekt przyczyni się
do osiągnięcia celu szczegółowego RPO WD 2014-2020. W ramach
kryterium IOK dopuszcza możliwość oceny warunkowej.

Opis znaczenia kryterium

Skala punktowa od 0 do 8

Czy potrzeba realizacji projektu jest wystarczająco
uzasadniona i odpowiada na zdiagnozowany problem?
Dodatkowo w przypadku projektów o wartości co
najmniej 2 mln:
2.

Kryterium celowości projektu

Czy
przedstawiono
wystarczający
opis
ryzyka
nieosiągnięcia założeń projektu oraz zaplanowanych
w ramach projektu działań zaradczych?

Skala punktowa od 0 do 6

Ocena spełnienia kryterium polega m.in. na weryfikacji uzasadnienia
potrzeby realizacji poszczególnych zadań zaplanowanych w ramach
projektu ich powiązania ze zdiagnozowanym problemem.
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Przedstawiony we wniosku opis będzie oceniany również pod kątem
aktualności danych. Dodatkowo w przypadku projektów o wartości
co najmniej 2 mln zł ocenie podlega opis ryzyka nieosiągnięcia
założeń projektu oraz planowane działania minimalizujące ryzyko.
W ramach kryterium IOK dopuszcza możliwość oceny warunkowej.

Czy zaplanowane w ramach projektu wartości
wskaźników są adekwatne w stosunku do potrzeb i celów
projektu, a założone do osiągnięcia wartości są realne?
3.

4.

Kryterium osiągnięcia
skwantyfikowanych rezultatów

Kryterium doboru grupy
docelowej

Ocena adekwatności polega na weryfikacji, czy zaplanowane
wskaźniki wynikają ze zdiagnozowanych potrzeb i są dobrane
odpowiednio do działań zaplanowanych w projekcie, a ich wartość
jest satysfakcjonująca z punktu widzenia ponoszonych nakładów oraz
zakresu merytorycznego projektu. Ocenie będą podlegały również
informacje dotyczące źródeł weryfikacji wskaźników oraz
częstotliwości ich pomiaru. W ramach kryterium IOK dopuszcza
możliwość oceny warunkowej.

Czy dobór grupy docelowej jest adekwatny do założeń
projektu oraz RPO WD 2014-2020, w tym czy zawiera
wystarczający opis:
 grupy docelowej, jaka będzie wspierana w ramach
projektu;
 potrzeb i oczekiwań uczestników projektu w
kontekście wsparcia, które ma być udzielane w
ramach projektu;
 barier, na które napotykają uczestnicy projektu;
 skali zainteresowania potencjalnych uczestników
projektu;
 sposobu rekrutacji uczestników projektu, w tym
kryteriów rekrutacji zapewnienia dostępności
rekrutacji dla osób z niepełnosprawnościami?

Skala punktowa od 0 do 6

Skala punktowa od 0 do 10
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Ocena adekwatności polega na weryfikacji, czy wskazana grupa
docelowa wpisuje się w grupy docelowe określone w SzOOP RPO WD
2014-2020 oraz czy wskazana grupa wpisuje się w diagnozę sytuacji
problemowej, na którą odpowiedź stanowi projekt. W ramach
kryterium IOK dopuszcza możliwość oceny warunkowej.

5.

Kryterium trafności

Czy we wniosku o dofinansowanie projektu
przedstawiono wystarczający opis:
 zadań realizowanych w ramach projektu;
 uzasadnienia potrzeby realizacji zadań w kontekście
przedstawionej diagnozy;
 wartości wskaźników, które zostaną osiągnięte w
ramach zadań (jeśli dotyczy);
 roli partnerów w realizacji poszczególnych zadań jeśli
przewidziano ich realizację w ramach partnerstwa wraz z
uzasadnieniem (jeśli dotyczy);
 trwałości i wpływu rezultatów projektu (jeśli
dotyczy)?

Skala punktowa od 0 do 14

W ramach kryterium IOK dopuszcza możliwość oceny warunkowej.

6.

Kryterium racjonalności
harmonogramu

Czy przedstawiony harmonogram realizacji projektu jest
racjonalny w stosunku do przedstawionego zakresu
zadań w projekcie?

Skala punktowa od 0 do 6

W ramach kryterium IOK dopuszcza możliwość oceny warunkowej.

7.

8.

Kryterium adekwatności sposobu
zarządzania

Kryterium potencjału

Czy przedstawiony sposób zarządzania projektem jest
adekwatny do zakresu projektu?

Skala punktowa od 0 do 5

W ramach kryterium IOK dopuszcza możliwość oceny warunkowej.

Czy podmioty zaangażowane w realizację projektu
posiadają odpowiedni potencjał (kadrowy, techniczny,
finansowy) do realizacji projektu?

Skala punktowa od 0 do 10
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Ocenie należy poddać przede wszystkim opis potencjału w
kontekście możliwości jego wykorzystania na potrzeby realizacji
projektu. W ramach kryterium IOK dopuszcza możliwość oceny
warunkowej.

9.

Kryterium doświadczenia

Czy Wnioskodawca lub partnerzy w przypadku projektu
realizowanego w partnerstwie, posiadają doświadczenie
w realizacji przedsięwzięć, w tym przedsięwziąć
finansowanych ze środków innych niż środki funduszu UE:
 w obszarze, w którym udzielane będzie wsparcie
przewidziane w ramach projektu,
 na rzecz grupy docelowej, do której kierowane będzie
wsparcie przewidziane w ramach projektu,
 na określonym terytorium, którego dotyczyć będzie
realizacja projektu?

Skala punktowa od 0 do 15

W ramach kryterium IOK dopuszcza możliwość oceny warunkowej.

10.

Kryterium budżetu projektu

Czy wydatki są niezbędne do realizacji projektu i
osiągnięcia jego celów?

Skala punktowa od 0 do 8

W ramach kryterium IOK dopuszcza możliwość oceny warunkowej.

Czy budżet projektu został sporządzony w sposób
prawidłowy?

11.

Kryterium budżetu projektu

12.

Kryterium efektywności

W ramach tego kryterium weryfikacji podlega zgodność budżetu z
wymogami zawartymi w wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków oraz zapisami instrukcji wypełniania wniosku o
dofinansowanie. Dodatkowo w ramach kryterium bada się
prawidłowość stosowania kwot ryczałtowych oraz stawek
jednostkowych w przypadkach, projektów spełniających warunki ich
stosowania. W ramach kryterium IOK dopuszcza możliwość oceny
warunkowej.

Czy wysokość kosztów przypadających na jednego
uczestnika projektu jest adekwatna do zakresu projektu

Skala punktowa od 0 do 5

Skala punktowa od 0 do 7
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kosztowej projektu

oraz osiągniętych korzyści, a zaplanowane wydatki są
racjonalne?
W ramach kryterium IOK dopuszcza możliwość oceny warunkowej.

13.

Kryterium zgodności ze
standardem usług i katalogiem
stawek

Czy zaplanowane w ramach projektu zadania są zgodne z
określonym minimalnym standardem usług oraz wydatki
są zgodne z katalogiem stawek, określonym dla danego
konkursu?
W ramach tego kryterium weryfikacji podlega zgodność wydatków
zaplanowanych w budżecie projektu z określonym standardem usług
oraz katalogiem stawek dopuszczalnych w ramach danego konkursu,
który stanowi załącznik do regulaminu konkursu. W ramach
kryterium IOK dopuszcza możliwość oceny warunkowej. Kryterium
nie dotyczy naborów, dla których nie określono standardu usług oraz
katalogu stawek.

Tak/Nie/Nie dotyczy
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Czy wszystkie wydatki są kwalifikowalne?
14.

Kryterium budżetu projektu

W przypadku zidentyfikowania na etapie oceny projektu wydatków
niekwalifikowalnych wniosek uznaje się za niespełniający
minimalnych wymagań pozwalających otrzymać dofinansowanie. W
ramach kryterium IOK dopuszcza możliwość oceny warunkowej.

Czy projekt jest zgodny z zapisami SzOOP RPO WD 20142020?
15.

Kryterium zgodności z SzOOP

16.

Kryterium spełnienia
minimalnych wymagań

Tak/Nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Tak/Nie

Kryterium ma na celu zweryfikować zgodność z zapisami SzOOP.
Dofinansowania nie może otrzymać projekt, który zakłada realizację
działań niezgodnych z zapisami SzOOP. Kryterium jest weryfikowane
na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie.

(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Czy wniosek otrzymał wymagane minimum 60 punktów
ogółem oraz co najmniej 60% punktów w poszczególnych
grupach kryteriów merytorycznych:
 kryteria nr 1, 2 oraz 3,

Tak/Nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)
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 kryterium nr 4,
 kryteria nr 5 oraz 6,
 kryteria nr 7 oraz 8,
 kryterium nr 9,
 kryteria nr 10, 11 oraz 12
oraz otrzymał pozytywną ocenę za spełnienie kryteriów nr
13, 14 i 15?
Za projekt spełniający w minimalnym stopniu kryteria merytoryczne i
kwalifikujący się do dofinansowania uznaje się projekt, który
otrzymał co najmniej 60 punktów ogółem oraz co najmniej 60%
punktów w powyżej wymienionych grupach oraz otrzymał
pozytywną ocenę w zakresie zgodności ze standardem usług i
katalogiem stawek oraz kwalifikowalności wydatków.
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5. Kryteria oceny merytorycznej dla EFS dla trybu konkursowego dla konkursów ogłaszanych w ramach mechanizmu ZIT
Kryteria oceny merytorycznej mogą zostać doprecyzowane poprzez zapisy regulaminu konkursu. Jeżeli w kryterium jest mowa o zapisach RPO
WD 2014-2020 weryfikacja kryterium może się również opierać na zapisach SZOOP RPO WD 2014-2020, który stanowi uszczegółowienie
zapisów RPO WD 2014-2020. Kryteria oceny merytorycznej są weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu. Nie
wyklucza to wykorzystania w ocenie spełnienia kryteriów informacji udzielonych przez Wnioskodawcę lub pozyskanych na temat
Wnioskodawcy lub projektu.

Lp.

Nazwa kryterium

Definicja kryterium

Opis znaczenia kryterium

Czy projekt jest zgodny z właściwym celem szczegółowym
RPO WD 2014-2020 oraz w jaki sposób projekt przyczyni
się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO WD 20142020?
W zakresie zgodności projektu z RPO WD 2014-2020 weryfikacji
podlega m.in. adekwatność doboru wskaźników, trafność doboru
celu głównego projektu oraz opis, w jaki sposób projekt przyczyni się
do osiągnięcia celu szczegółowego RPO WD 2014-2020.

1.

Kryterium adekwatności celu
projektu i założonych do
osiągnięcia rezultatów

Czy potrzeba realizacji projektu jest wystarczająco
uzasadniona i odpowiada na zdiagnozowany problem?

Skala punktowa od 0 do 10

Czy zaplanowane w ramach projektu wartości
wskaźników są adekwatne w stosunku do potrzeb i celów
projektu, a założone do osiągnięcia wartości są realne?
Weryfikacja,
czy
zaplanowane
wskaźniki
wynikają
ze
zdiagnozowanych potrzeb i są dobrane odpowiednio do działań
zaplanowanych w projekcie, a ich wartość jest satysfakcjonująca z
punktu
widzenia
ponoszonych
nakładów
oraz
zakresu
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merytorycznego projektu. Ocenie będą podlegały również informacje
dotyczące źródeł weryfikacji wskaźników oraz częstotliwości ich
pomiaru. Ocenie podlegają jedynie te wskaźniki, które nie będą
weryfikowane na etapie oceny zgodności projektu ze strategią ZIT.

Dodatkowo w przypadku projektów o wartości co
najmniej 2 mln:
Czy
przedstawiono
wystarczający
opis
ryzyka
nieosiągnięcia założeń projektu oraz zaplanowanych
w ramach projektu działań zaradczych?
Weryfikacja uzasadnienia potrzeby realizacji poszczególnych zadań
zaplanowanych w ramach projektu ich powiązania ze
zdiagnozowanym problemem. Przedstawiony we wniosku opis
będzie oceniany również pod kątem aktualności danych. Dodatkowo
w przypadku projektów o wartości co najmniej 2 mln zł ocenie
podlega opis ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu oraz planowane
działania minimalizujące ryzyko.

W ramach kryterium IOK dopuszcza możliwość oceny
warunkowej.

2.

Kryterium doboru grupy
docelowej

Czy dobór grupy docelowej jest adekwatny do założeń
projektu oraz RPO WD 2014-2020, w tym czy zawiera
wystarczający opis:
 grupy docelowej, jaka będzie wspierana w ramach
projektu;
 potrzeb i oczekiwań uczestników projektu w
kontekście wsparcia, które ma być udzielane w ramach
projektu;
 barier, na które napotykają uczestnicy projektu;
 skali zainteresowania potencjalnych uczestników
projektu;

Skala punktowa od 0 do 4
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 sposobu rekrutacji uczestników projektu, w tym
kryteriów rekrutacji zapewnienia dostępności rekrutacji
dla osób z niepełnosprawnościami?
Ocena adekwatności polega na weryfikacji, czy wskazana grupa
docelowa wpisuje się w grupy docelowe określone w SzOOP RPO WD
2014-2020 oraz czy wskazana grupa wpisuje się w diagnozę sytuacji
problemowej, na którą odpowiedź stanowi projekt.
W ramach kryterium IOK dopuszcza możliwość oceny warunkowej.

3.

Kryterium trafności działań i
racjonalności harmonogramu

Czy we wniosku o dofinansowanie projektu
przedstawiono wystarczający opis:
 zadań realizowanych w ramach projektu;
 uzasadnienia potrzeby realizacji zadań w kontekście
przedstawionej diagnozy;
 wartości wskaźników, które zostaną osiągnięte w
ramach zadań (jeśli dotyczy);
 roli partnerów w realizacji poszczególnych zadań jeśli
przewidziano ich realizację w ramach partnerstwa wraz z
uzasadnieniem (jeśli dotyczy);
 trwałości i wpływu rezultatów projektu(jeśli dotyczy)?

Skala punktowa od 0 do 10

Czy przedstawiony harmonogram realizacji projektu jest
racjonalny w stosunku do przedstawionego zakresu
zadań w projekcie?
W ramach kryterium IOK dopuszcza możliwość oceny warunkowej.

4.

Kryterium adekwatności sposobu
zarządzania oraz posiadanego
potencjału

Czy przedstawiony sposób zarządzania projektem jest
adekwatny do zakresu projektu?

Skala punktowa od 0 do 8

Czy podmioty zaangażowane w realizację projektu
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posiadają odpowiedni potencjał (kadrowy, techniczny,
finansowy) do realizacji projektu?
Ocenie podlega opis potencjału w kontekście możliwości jego
wykorzystania na potrzeby realizacji projektu.
W ramach kryterium IOK dopuszcza możliwość oceny warunkowej.

5.

Kryterium doświadczenia

Czy Wnioskodawca lub partnerzy w przypadku projektu
realizowanego w partnerstwie, posiadają doświadczenie
w realizacji przedsięwzięć, w tym przedsięwziąć
finansowanych ze środków innych niż środki funduszu UE:
 w obszarze, w którym udzielane będzie wsparcie
przewidziane w ramach projektu,
 na rzecz grupy docelowej, do której kierowane będzie
wsparcie przewidziane w ramach projektu,
 na określonym terytorium, którego dotyczyć będzie
realizacja projektu?

Skala punktowa od 0 do 8

W ramach kryterium IOK dopuszcza możliwość oceny warunkowej.

Czy wydatki są niezbędne do realizacji projektu i
osiągnięcia jego celów?
Czy budżet projektu został sporządzony w sposób
prawidłowy?
6.

Kryterium budżetu projektu

W ramach tego kryterium weryfikacji podlega zgodność budżetu z
wymogami zawartymi w wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków oraz zapisami instrukcji wypełniania wniosku o
dofinansowanie. Dodatkowo w ramach kryterium bada się
prawidłowość stosowania kwot ryczałtowych oraz stawek
jednostkowych w przypadku projektów spełniających warunki ich
stosowania.

Skala punktowa od 0 do 10

Czy wysokość kosztów przypadających na jednego
uczestnika projektu jest adekwatna do zakresu projektu
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oraz osiągniętych korzyści, a zaplanowane wydatki są
racjonalne?
W ramach kryterium IOK dopuszcza możliwość oceny warunkowej.

Czy zaplanowane w ramach projektu zadania są zgodne z
określonym minimalnym standardem usług oraz wydatki
są zgodne z katalogiem stawek, określonym dla danego
konkursu?
7.

Kryterium zgodności ze
standardem usług i katalogiem
stawek

W ramach tego kryterium weryfikacji podlega zgodność wydatków
zaplanowanych w budżecie projektu z określonym standardem usług
oraz katalogiem stawek dopuszczalnych w ramach danego konkursu,
który stanowi załącznik do regulaminu konkursu. Kryterium nie
dotyczy naborów, dla których nie określono standardu usług oraz
katalogu stawek.

Tak/Nie/Nie dotyczy
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

W ramach kryterium IOK dopuszcza możliwość oceny warunkowej.

Czy wszystkie wydatki są kwalifikowalne?
8.

Kryterium budżetu projektu

W przypadku zidentyfikowania na etapie oceny projektu wydatków
niekwalifikowalnych wniosek uznaje się za niespełniający
minimalnych wymagań pozwalających otrzymać dofinansowanie.

Tak/Nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

W ramach kryterium IOK dopuszcza możliwość oceny warunkowej.

Czy projekt jest zgodny z zapisami SzOOP RPO WD 20142020?

Tak/Nie

9.

Kryterium zgodności z SzOOP

Kryterium ma na celu zweryfikować zgodność z zapisami SzOOP.
Dofinansowania nie może otrzymać projekt, który zakłada realizację
działań niezgodnych z zapisami SzOOP. Kryterium jest weryfikowane
na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie.

(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

10.

Kryterium spełnienia
minimalnych wymagań

Czy wniosek otrzymał:
 wymagane minimum 50 punktów ogółem (łącznie za
spełnienie kryteriów oceny merytorycznej oraz

Tak/Nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)
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kryteriów oceny zgodności projektów ze Strategią ZIT)
oraz
 co najmniej 50% punktów w poszczególnych kryteriach
merytorycznych oraz
 pozytywną ocenę za spełnienie kryteriów nr 7, 8 i 9?
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6. Kryteria horyzontalne w ramach EFS dla trybu pozakonkursowego oraz konkursowego z wyłączeniem Działania 8.1 oraz 11.1
Kryteria są weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu. Nie wyklucza to wykorzystania w ocenie spełnienia
kryteriów informacji udzielonych przez Wnioskodawcę lub pozyskanych na temat Wnioskodawcy lub projektu.

Lp.

Nazwa kryterium

Definicja kryterium

Opis znaczenia kryterium

Czy projekt jest zgodny z przepisami prawa krajowego i
unijnego?
1.

2.

Kryterium zgodności projektu z
prawem

Kryterium ma na celu zapewnienie, że realizowane projekty będą
zgodne z prawem. W ramach weryfikacji kryterium będzie oceniana
zgodność projektu między innymi z przepisami w zakresie pomocy
publicznej, prawa pracy, kodeksu cywilnego oraz zamówień
publicznych.

Czy projekt jest zgodny z zasadą zrównoważonego
Kryterium zgodności z właściwymi rozwoju?
politykami i zasadami
Kryterium ma na celu zapewnić zgodność projektu z zasadą
zrównoważonego rozwoju.

Czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i
mężczyzn?
3.

Kryterium zgodności z właściwymi
Kryterium ma na celu zapewnić zgodność projektu z zasadą równości
politykami i zasadami
szans kobiet i mężczyzn. Kryterium będzie oceniany według
standardu minimum. W ramach kryterium IOK dopuszcza możliwość
oceny warunkowej.

4.

Czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans
Kryterium zgodności z właściwymi i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
politykami i zasadami
z niepełnosprawnościami?

Tak/Nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Tak/Nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Tak/Nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Tak/Nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)
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Kryterium ma na celu ocenę spełniania przez projekt zasady
równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami.

7. Kryteria oceny strategicznej w ramach EFS dla trybu konkursowego
W przypadku podjęcia przez IOK decyzji o zastosowaniu kryteriów oceny strategicznej IOK wybiera co najmniej jedno kryterium z poniżej
wskazanej listy. Na podstawie wybranych kryteriów należy uszeregować projekty od projektu, który w największym stopniu spełnia kryterium.

Lp.

1.

2.

Nazwa kryterium

Definicja kryterium

W przypadku projektów obejmujących ten sam obszar realizacji należy
uszeregować projekty biorąc pod uwagę:
Kryterium obszaru realizacji
 zasadność realizacji tożsamego wsparcia na tym samym obszarze,
 efektywność kosztową rozumianą jako koszt przypadający na jednego
uczestnika projektu.
Projekty należy uszeregować weryfikując stopień zgodności projektu z
dokumentami strategicznymi województwa. Dokumenty strategiczne brane pod
Kryterium zgodności z dokumentami strategicznymi
uwagę przy weryfikacji tego kryterium zostaną wskazane w regulaminie
konkursu.

3.

Kryterium efektywności realizacji wskaźników
wskazanych w RPO WD 2014-2020

Projekty należy uszeregować biorąc pod uwagę efektywność osiągania
wskaźników wskazanych w RPO WD 2014-2020. W pierwszej kolejności należy
brać pod uwagę wskaźniki objęte ramami wykonania. Za projekt najbardziej
efektywny należy rozumieć projekt, który przy najmniejszych nakładach
finansowych osiąga optymalny efekt realizacji wskaźnika w porównaniu do
pozostałych projektów.

4.

Kryterium ilości punktów otrzymanych przez
wniosek na etapie oceny merytorycznej.

Projekty należy uszeregować biorąc pod uwagę łączną liczbę punktów lub liczbę
punktów w wybranych kryteriach oceny otrzymanych podczas oceny
merytorycznej.
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8. Kryteria dla Działania 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy – nabór w trybie konkursowym
a) Kryteria dostępu dla Działania 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy
Lp.

1.

Nazwa kryterium

Kryterium formy wsparcia

Definicja kryterium
Czy Wnioskodawca przewidział realizację co najmniej
dwóch typów projektów wymienionych w SzOOP RPO WD
2014-2020, w tym obligatoryjnego typu 8.2.A?
W celu spełnienia kryterium Wnioskodawca musi przewidzieć
realizację co najmniej typu projektu nr 8.2.A oraz jednego innego
wskazanego w SzOOP RPO WD 2014-2020 dla Działania 8.2. Wsparcie
przewidziane w ramach typu 8.2.A ma na celu indywidualizację
wsparcia oraz pomoc w zakresie określenia ścieżki zawodowej. Na tej
podstawie zostanie podjęta decyzja o wyborze dalszych adekwatnych
form wsparcia. Przeprowadzenie diagnozy potrzeb oraz zapewnienie
wsparcia dostosowanego do diagnozy zwiększy szanse uczestników
projektów na podjęcie stałego zatrudnienia. Kryterium zostanie
zweryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie
projektu.

Opis znaczenia kryterium

Tak/Nie

Czy projekt zakłada:

2.

Kryterium efektywności
zatrudnieniowej

– dla osób w wieku powyżej 50 lat - wskaźnik
efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej
33%,
– dla kobiet - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na
poziomie co najmniej 39%,dla osób długotrwale
bezrobotnych - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej
na poziomie co najmniej 30%,
– dla osób o niskich kwalifikacjach – wskaźnik
efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej
29%,

Tak/Nie
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– dla osób z niepełnosprawnościami - wskaźnik
efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej
33%?
Instytucja Pośrednicząca po uzyskaniu zgody Instytucji Zarządzającej
może zdecydować o obniżeniu minimalnych poziomów efektywności
zatrudnieniowej dla poszczególnych grup docelowych o 5 punktów
procentowych (pp) w przypadku powiatów, w których stopa
bezrobocia rejestrowanego przekracza średnią wojewódzką przy
jednoczesnym podniesieniu minimalnych poziomów efektywności
zatrudnieniowej dla poszczególnych grup docelowych o 5 pp.
w przypadku powiatów, w których stopa bezrobocia rejestrowanego
jest niższa niż średnia województwa. Decyzja w tym zakresie
podawana jest przez Instytucję Pośredniczącą w regulaminie
konkursu.
Projekty przewidujące, że jednym z rezultatów będzie podjęcie
zatrudnienia przez co najmniej określony powyżej odsetek
uczestników projektu, przyczynią się do zwiększenia skuteczności
realizowanego wsparcia. Ponadto kryterium pozytywnie wpłynie na
trwałość osiąganych rezultatów i przyczyni się do zwiększenia
aktywności zawodowej mieszkańców regionu. Kryterium zostanie
zweryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie
projektu.

Czy pierwszeństwo podczas rekrutacji mają osoby z
niepełnosprawnościami oraz kobiety?

3.

Kryterium grupy docelowej

Preferowanie osób z niepełnosprawnościami oraz kobiet wynika z ich
gorszej sytuacji na rynku pracy. Według danych GUS wskaźnik
zatrudnienia kobiet w województwie dolnośląskim w wieku 20-64 lata
wyniósł średniorocznie w 2014 roku 58,5%, przy 72,7% dla mężczyzn.
W przypadku osób z niepełnosprawnościami wskaźnik zatrudnienia
osób w wieku 16-64 lata wyniósł dla województwa dolnośląskiego
19,9%, przy średniej dla Polski 21,3%. Kryterium zostanie
zweryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie
projektu.

Tak/Nie
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4.

Kryterium biura projektu

Czy Wnioskodawca w okresie realizacji projektu będzie
prowadził biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię,
delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę
organizacyjną działalności podmiotu) na terenie
województwa dolnośląskiego z możliwością udostępnienia
pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewni
uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z
kadrą projektu?

Tak/Nie

Realizacja projektu przez beneficjentów prowadzących działalność na
terenie województwa dolnośląskiego lub posiadających biuro projektu
na terenie województwa dolnośląskiego jest uzasadniona
regionalnym/lokalnym charakterem wsparcia oraz pozytywnie wpłynie
na efektywność realizacji projektu. Kryterium zostanie zweryfikowane
na podstawie oświadczenia złożonego we wniosku o dofinansowanie
projektu.

5

Kryterium formy wsparcia

Czy w przypadku jeśli projekt przewiduje szkolenia
zawodowe, kursy, staże, praktyki zawodowe lub wsparcie
zatrudnienia we wniosku o dofinansowanie projektu
założono, że będą one prowadzone w zakresie:
– branż wskazanych w załączniku do Regionalnej Strategii
Innowacji „Ramy strategiczne na rzecz inteligentnych
specjalizacji Dolnego Śląska”, lub
– branż, w których wykonuje się zawody związane z tzw.
„zielonymi miejscami pracy” lub
– zawodów związanych z opieką nad osobami w wieku
starszym i z potrzebami osób starszych, lub
– branż, w których wykonuje się zawody wynikające z
potrzeb lokalnego rynku pracy zidentyfikowane na
podstawie ogólnodostępnych danych?

Tak/Nie

Kryterium ma na celu podniesienie kwalifikacji uczestników projektów
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w branżach zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale
rozwojowym lub branżach o strategicznym znaczeniu dla Dolnego
Śląska. Kryterium wspiera również rozwój tzw. „zielonych miejsc
pracy”, rozumianych jako miejsca, które przyczyniają się do ochrony
lub odtwarzania środowiska naturalnego. Pojęcie to obejmuje
stanowiska pracy służące ochronie ekosystemów i różnorodności
biologicznej, redukcji zużycia energii i surowców naturalnych lub
minimalizacji produkcji odpadów czy zanieczyszczeń. Wsparcie
ukierunkowane na tzw. „biały sektor”, czyli m.in. zawody:
pielęgniarki/pielęgniarze opieki długoterminowej/intensywnej terapii,
specjaliści ochrony zdrowia, psycholodzy i pokrewni, rehabilitanci
wpisuje się w preferencje określone w RPO WD 2014-2020. Kryterium
zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o
dofinansowanie projektu.

Czy w przypadku jeśli projekt przewiduje szkolenia, to
szkolenie zakończy się egzaminem i uzyskaniem
odpowiedniego dokumentu (np. certyfikatu, dyplomu)
potwierdzającego
nabycie,
podwyższenie
lub
dostosowanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na
rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb
osoby, której udzielane jest wsparcie?

6.

Kryterium formy wsparcia

Wprowadzenie kryterium ma na celu zwiększenie efektywności i
jakości szkoleń poprzez wymaganie szkoleń kończących się
uzyskaniem konkretnych umiejętności, kwalifikacji lub kompetencji
zawodowych (w tym również społecznych), a nie wyłącznie
zaświadczeniem potwierdzającym uczestnictwo w szkoleniu. Każdy
uczestnik projektu, który zakończy swoje uczestnictwo w szkoleniu,
weźmie udział w egzaminie mającym na celu weryfikację umiejętności,
kwalifikacji lub kompetencji zawodowych nabytych podczas projektu.
Egzamin powinien być przeprowadzony przynajmniej w formie testu
wiedzy lub kompetencji, przez podmiot/instytucję zewnętrzną lub
projektodawcę. Projektodawca lub partner mogą przeprowadzić
egzamin, o ile posiadają oni uprawnienia do egzaminowania w
zakresie zgodnym z realizowanymi szkoleniami, a uprawnienia

Tak/Nie
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te zostały nadane w drodze akredytacji przez podmiot zewnętrzny (ze
wskazaniem instytucji akredytującej procedurę egzaminacyjną i
gwarantującej jej bezstronność i wiarygodność). Kryterium zostanie
zweryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie
projektu.

Czy Wnioskodawca złożył jeden wniosek o dofinansowanie
projektu w ramach konkursu?

7.

Kryterium liczby wniosków

Zadaniem kryterium jest umożliwienie realizowania projektów przez
większą liczbę Wnioskodawców. Kryterium zostanie zweryfikowane na
podstawie rejestru prowadzonego przez Instytucję Organizującą
Konkurs. Decyduje kolejność rejestracji wpływu wniosku w Instytucji
Organizującej Konkurs. W przypadku złożenia więcej niż jednego
wniosku przez jednego Wnioskodawcę Instytucja Organizująca
Konkurs odrzuca wszystkie złożone w odpowiedzi na konkurs wnioski,
w związku z niespełnieniem przez Wnioskodawcę kryterium. W
przypadku wycofania wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca ma
prawo złożyć kolejny wniosek.

Tak/Nie

b) Kryteria premiujące dla Działania 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy – nabór w trybie konkursowym
Lp.

1.

Nazwa kryterium

Kryterium formy wsparcia

Definicja kryterium
Czy projekt przewiduje wsparcie inicjatyw na rzecz
podnoszenia mobilności geograficznej dla osób u których
zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu
zamieszkania?

Opis znaczenia kryterium

od 0 pkt. do 5 pkt.

Wspieranie mobilności geograficznej przyczyni się do niwelowania
różnic w zakresie stopy bezrobocia pomiędzy powiatami województwa
dolnośląskiego. Projektodawca we wniosku o dofinansowanie wykaże
zasadność zastosowanego wsparcia w zakresie wspierania mobilności
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geograficznej w stosunku do zdiagnozowanych potrzeb grupy
docelowej. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów
wniosku o dofinansowanie projektu.

Czy projekt będzie realizowany w ramach partnerstwa
publiczno-społecznego?
2.

3.

Kryterium partnerstwa

Kryterium grupy docelowej

Realizacja projektów w ramach partnerstwa publiczno-społecznego
pozwoli zaangażować samorząd terytorialny w rozwiązywanie
ważnych problemów społecznych i współpracować z nim na zasadzie
równorzędności stron. Kryterium zostanie zweryfikowane na
podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu.

Czy uczestnikami projektu będą wyłącznie osoby, które
uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu przepisów
Kodeksu Cywilnego na obszarze powiatów: wołowskiego,
górowskiego, lwóweckiego, jaworskiego, jeleniogórskiego
ziemskiego, lubańskiego, złotoryjskiego, legnickiego
ziemskiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego
ziemskiego oraz ząbkowickiego?

od 0 pkt. do 5 pkt.

od 0 pkt. do 10 pkt.

Skierowanie wsparcia do mieszkańców powiatów województwa
dolnośląskiego, w których stopa bezrobocia przekracza 150% stopy
bezrobocia w województwie dolnośląskim (wg danych GUS za rok
2014) przyczyni się do zmniejszenia dysproporcji poziomu
zatrudnienia
w
poszczególnych
powiatach
województwa
dolnośląskiego. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści
wniosku o dofinansowanie projektu.

4.

Kryterium formy wsparcia

Czy projekt przewiduje wykorzystanie narzędzi
wypracowanych w ramach projektów innowacyjnych
realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, zgromadzonych przez Krajową Instytucję
Wspomagającą w bazie dostępnej na stronie
http:/www.kiw-pokl.org.pl?

od 0 pkt. do 5 pkt.
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Kryterium ma na celu promowanie narzędzi wypracowanych w
ramach projektów innowacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści
wniosku o dofinansowanie projektu, w którym zostanie określony
sposób wykorzystania konkretnych narzędzi innowacyjnych
wypracowanych w ramach PO KL, tj. zostanie wskazana zasadność
zastosowanych instrumentów wsparcia, planowane rezultaty do
osiągnięcia - dzięki wykorzystanym, skutecznym rozwiązaniom,
zwalidowanym rezultatom.

Czy we wniosku założono, że uczestnikami projektu będą
w co najmniej 40% osoby zamieszkujące w rozumieniu
przepisów Kodeksu Cywilnego obszary wiejskie?

5.

6.

Kryterium grupy docelowej

Kryterium formy wsparcia

Kryterium wprowadzono w celu preferowania mieszkańców obszarów
wiejskich
zidentyfikowanych jako osoby defaworyzowane na
dolnośląskim rynku pracy. Definicja obszarów wiejskich została
wskazana w SzOOP RPO WD 2014-2020. Około 40% ludności obszarów
określanych jako wiejskie zamieszkuje na obszarze powiatów, w
których stopa bezrobocia przekracza 150% stopy bezrobocia w
województwie dolnośląskim (wg. danych GUS za rok 2014). Według
danych GUS aktywność ekonomiczna ludności na obszarach wiejskich
województwa dolnośląskiego jest o 1,2% niższa niż na obszarach
miejskich. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów
wniosku o dofinansowanie projektu.

Czy w ramach projektu uwzględniono współpracę lub
partnerstwo z pracodawcami, której efektem będzie
nabycie przez uczestników projektu kwalifikacji
zawodowych w zakresie zgodnym z oczekiwaniami
pracodawców i dopasowaniem do potrzeb lokalnego
rynku pracy?

od 0 pkt. do 5 pkt.

od 0 pkt. do 5 pkt.

Jedną z przyczyn bezrobocia jest nieodpowiednie dopasowanie
posiadanych kwalifikacji do potrzeb lokalnego rynku pracy.
Współpraca z pracodawcami pozwoli dopasować kwalifikacje
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uczestników projektu do potrzeb lokalnego rynku pracy, a tym samym
zwiększy ich szansę na podjęcie zatrudnienia. Kryterium zostanie
zweryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie
projektu.

7.

Kryterium ponadregionalnego
charakteru projektu

Czy projekt będzie realizowany w partnerstwie z
podmiotem z przynajmniej jednego innego województwa
objętych zapisami Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do
roku 2020 lub we wniosku o dofinansowanie projektu
wykazano komplementarność projektu z projektami
realizowanymi w innym województwie objętym zapisami
Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020?

od 0 pkt. do 5 pkt.

Województwo dolnośląskie zostało objęte zapisami Strategii Rozwoju
Polski Zachodniej do roku 2020. Kryterium wprowadzono w celu
realizacji zapisów dokumentu również poprzez projekty realizowane w
ramach RPO WD 2014-2020. Kryterium zostanie zweryfikowane na
podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu.

Łączna maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów za spełnianie kryteriów premiujących

40
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9. Kryteria dla Działania 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy – nabór w trybie pozakonkursowym
a) Kryteria dostępu dla Działania 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy
Lp.

Nazwa kryterium

Definicja kryterium

Opis znaczenia kryterium

Czy projekt zakłada:

1.

Kryterium efektywności
zatrudnieniowej

– dla osób w wieku powyżej 50 lat - wskaźnik efektywności
zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 33%,
– dla kobiet - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na
poziomie co najmniej 39%,
– dla osób długotrwale bezrobotnych - wskaźnik
efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej
30%,
– dla osób o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem
gimnazjalnym i niższym) – wskaźnik efektywności
zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 29%,
– dla osób z niepełnosprawnościami - wskaźnik
efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej
33%?

Tak/Nie

Projekty przewidujące, że jednym z rezultatów będzie podjęcie
zatrudnienia przez co najmniej określony powyżej odsetek uczestników
projektu, przyczynią się do zwiększenia skuteczności realizowanego
wsparcia. Ponadto kryterium pozytywnie wpłynie na trwałość
osiąganych rezultatów i przyczyni się do zwiększenia aktywności
zawodowej mieszkańców regionu. Kryterium zostanie zweryfikowane na
podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu.
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10. Kryteria dla Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy – nabór w trybie konkursowym
a) Kryteria dostępu dla Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy
Lp.

1.

2.

Nazwa kryterium

Kryterium liczby wniosków

Kryterium biura projektu

Definicja kryterium
Czy Wnioskodawca złożył w ramach konkursu jeden wniosek o
dofinansowanie projektu oraz nie więcej niż jeden jako partner?
Zadaniem kryterium jest umożliwienie realizowania projektów przez większą
liczbę Wnioskodawców. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
rejestru prowadzonego przez Instytucję Organizującą Konkurs. Decyduje
kolejność rejestracji wpływu wniosku w Instytucji Organizującej Konkurs. W
przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku przez jednego Wnioskodawcę
Instytucja Organizująca Konkurs odrzuca wszystkie złożone w odpowiedzi na
konkurs wnioski, w związku z niespełnieniem przez Wnioskodawcę kryterium.
W przypadku wycofania wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca ma prawo
złożyć kolejny wniosek.

Czy Wnioskodawca w okresie realizacji projektu będzie prowadził
biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy
inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności
podmiotu) na terenie województwa dolnośląskiego z możliwością
udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz
zapewni uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z
kadrą projektu?

Opis znaczenia kryterium

Tak/Nie

Tak/Nie

Realizacja projektu przez beneficjentów prowadzących działalność na terenie
województwa dolnośląskiego lub posiadających biuro projektu na terenie
województwa dolnośląskiego jest uzasadniona regionalnym/lokalnym
charakterem wsparcia oraz pozytywnie wpłynie na efektywność realizacji
projektu. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie oświadczenia
złożonego we wniosku o dofinansowanie projektu.

3.

Kryterium efektywności

Czy projekt zakłada, że co najmniej 80% jego uczestników, u
których zidentyfikowano predyspozycje do samodzielnego

Tak/Nie
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założenia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz którzy
zakończyli udział w etapie doradczo-szkoleniowym, otrzyma
środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości i rozpocznie
prowadzenie działalności gospodarczej?
Kryterium wprowadzano w celu zapewnienia wysokiej efektywności
projektów. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów wniosku
o dofinansowanie projektu.

4.

Kryterium formy wsparcia

Czy we wniosku o dofinansowanie zapewniono kompleksowe
wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność
gospodarczą obejmujące co najmniej następujące instrumenty:
- doradztwo oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i
umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia
działalności gospodarczej;
- przyznanie bezzwrotnych środków finansowych na rozwój
przedsiębiorczości;
- wsparcie pomostowe obejmujące szkolenia i doradztwo w
zakresie efektywnego wykorzystania dotacji oraz pomostowe
wsparcie finansowe?

Tak/Nie

Zapewnienie kompleksowego wsparcia dla uczestników projektu zwiększy
szanse na utrzymanie przedsiębiorstw utworzonych w ramach projektu.
Kryterium wprowadzano w celu zapewnienia efektywności projektu.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów wniosku o
dofinansowanie projektu.

Czy pierwszeństwo podczas rekrutacji
niepełnosprawnościami oraz kobiety?
5.

Kryterium grupy docelowej

mają

osoby

z

Preferowanie osób z niepełnosprawnościami oraz kobiet wynika z ich gorszej
sytuacji na rynku pracy. Według danych GUS wskaźnik zatrudnienia kobiet w
województwie dolnośląskim w wieku 20-64 lata wyniósł średniorocznie w
2014 roku 58,5%, przy 72,7% dla mężczyzn. W przypadku osób z
niepełnosprawnościami wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 16-64 lata

Tak/Nie
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wyniósł dla województwa dolnośląskiego 19,9%, przy średniej dla Polski
21,3%. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów wniosku o
dofinansowanie projektu.

6.

Kryterium budżetu projektu

Czy stosunek wydatków zaplanowanych w budżecie projektu na
przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
oraz wsparcie pomostowe do wydatków zaplanowanych na
realizację doradztwa oraz szkoleń wynosi co najmniej 70:30?

Tak/Nie

Kryterium wprowadzono w celu zwiększenia efektywności projektów.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów wniosku o
dofinansowanie projektu.

7.

Kryterium formy wsparcia

Czy we wniosku o dofinansowanie projektu założono
identyfikację indywidualnych potrzeb uczestników projektów w
celu odpowiedniego dopasowania zaplanowanych w projekcie
szkoleń oraz wsparcia doradczego?

Tak/Nie

Kryterium wprowadzono w celu zwiększenia efektywności projektów.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów wniosku o
dofinansowanie projektu.

b) Kryteria premiujące dla Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy
Lp.

1.

Nazwa kryterium

Kryterium obszaru realizacji

Definicja kryterium

Opis znaczenia kryterium

Czy uczestnikami projektu będą wyłącznie osoby, które uczą się,
pracują lub zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego na obszarze powiatów: wołowskiego, górowskiego,
lwóweckiego,
jaworskiego,
jeleniogórskiego
ziemskiego,
lubańskiego,
złotoryjskiego,
legnickiego
ziemskiego,
dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego ziemskiego,
kamiennogórskiego,
strzelińskiego,
polkowickiego
oraz
ząbkowickiego?

od 0 pkt. do 10 pkt.
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W ramach kryterium wskazano powiaty województwa dolnośląskiego, w
których stopa bezrobocia przekracza 150% stopy bezrobocia w województwie
dolnośląskim (wg danych GUS za rok 2014) oraz powiaty o najniższym
wskaźniku przedsiębiorczości na podstawie danych GUS za rok 2014.
Realizacja projektów ukierunkowanych na obszar wskazanych powyżej
powiatów przyczyni się do zmniejszenia dysproporcji w zakresie regionalnego
rynku pracy. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów
wniosku o dofinansowanie projektu.

Czy projekt przewiduje wykorzystanie narzędzi wypracowanych
w ramach projektów innowacyjnych realizowanych w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgromadzonych przez
Krajową Instytucję Wspomagającą w bazie dostępnej na stronie
http:/www.kiw-pokl.org.pl?
2.

Kryterium formy wsparcia

Kryterium ma na celu promowanie narzędzi wypracowanych w ramach
projektów innowacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kryterium
zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie
projektu, w którym zostanie określony sposób wykorzystania konkretnych
narzędzi innowacyjnych wypracowanych w ramach PO KL, tj. zostanie
wskazana zasadność zastosowanych instrumentów wsparcia, planowane
rezultaty do osiągnięcia - dzięki wykorzystanym, skutecznym rozwiązaniom,
zwalidowanym rezultatom.

od 0 pkt. do 5 pkt.

Czy we wniosku założono, że uczestnikami projektu będą w co
najmniej 40% osoby zamieszkujące w rozumieniu przepisów
Kodeksu Cywilnego obszary wiejskie?
3.

Kryterium grupy docelowej

Kryterium wprowadzono w celu preferowania mieszkańców obszarów
wiejskich zidentyfikowanych jako osoby defaworyzowane na dolnośląskim
rynku pracy. Definicja obszarów wiejskich została wskazana w SzOOP RPO WD
2014-2020. Około 40% ludności obszarów określanych jako wiejskie
zamieszkuje na obszarze powiatów, w których stopa bezrobocia przekracza
150% stopy bezrobocia w województwie dolnośląskim (wg. danych GUS za rok
2014). Według danych GUS aktywność ekonomiczna ludności na obszarach

od 0 pkt. do 5 pkt.
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wiejskich województwa dolnośląskiego jest o 1,2% niższa niż na obszarach
miejskich. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów wniosku o
dofinansowanie projektu.

4.

Kryterium ponadregionalnego
charakteru projektu

Czy projekt będzie realizowany w partnerstwie z podmiotem z
przynajmniej jednego innego województwa objętego zapisami
Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020 lub we wniosku
o dofinansowanie projektu wykazano komplementarność
projektu z projektami realizowanymi w innym województwie
objętym zapisami Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do roku
2020?

od 0 pkt. do 5 pkt.

Województwo dolnośląskie zostało objęte zapisami Strategii Rozwoju Polski
Zachodniej do roku 2020. Kryterium wprowadzono w celu realizacji zapisów
dokumentu również poprzez projekty realizowane w ramach RPO WD 20142020. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów wniosku o
dofinansowanie projektu.

Czy wskaźnik przeżywalności po 24 miesiącach od momentu
założenia działalności wśród przedsiębiorstw powstałych w
ramach przedsięwzięć realizowanych na terenie województwa
dolnośląskiego przez Wnioskodawcę wynosił co najmniej 60 %?
5.

6.

Kryterium formy wsparcia

Kryterium doświadczenia

Kryterium wprowadzono w celu premiowania Wnioskodawców, który
osiągali pozytywne rezultaty w ramach projektów finansowanych w
poprzednim
okresie
programowania.
Kryterium
zostanie
zweryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie
projektu oraz wiarygodnych dokumentów potwierdzających osiągnięcie
wskazanych powyżej rezultatów.

od 0 pkt. do 5 pkt.

Czy Wnioskodawca zrealizował w ciągu ostatnich 3 lat przed
złożeniem wniosku o dofinansowanie na terenie województwa
dolnośląskiego co najmniej 2 przedsięwzięcia w obszarze i dla
grupy docelowej objętej interwencją projektową, w ramach
których osiągnął zakładane we wniosku o dofinansowanie

Od 0 pkt. do 10 pkt.
5 pkt. minimum 2
przedsięwzięcia
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rezultaty?
Kryterium ma za zadanie premiować projektodawców
doświadczenie w realizacji projektów na obszarze
dolnośląskiego. Obszar interwencji projektowej zostanie
regulaminie konkursu. Kryterium zostanie zweryfikowane
zapisów wniosku o dofinansowanie projektu.

Łączna maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów za spełnianie kryteriów premiujących

10 pkt. powyżej dwóch
przedsięwzięć
posiadających
województwa
określony w
na podstawie

40
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11. Kryteria dla Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego– nabór w trybie konkursowym
a) Kryteria dostępu dla Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego
Lp.

1.

Nazwa kryterium

Kryterium liczby wniosków

Definicja kryterium
Czy Wnioskodawca złożył w ramach konkursu jeden wniosek
o dofinansowanie projektu oraz nie więcej niż jeden jako
partner?
Zadaniem kryterium jest umożliwienie realizowania projektów przez większą
liczbę Wnioskodawców. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
rejestru prowadzonego przez Instytucję Organizującą Konkurs. Decyduje
kolejność rejestracji wpływu wniosku w Instytucji Organizującej Konkurs. W
przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku przez jednego
Wnioskodawcę Instytucja Organizująca Konkurs odrzuca wszystkie złożone
w odpowiedzi na konkurs wnioski, w związku z niespełnieniem przez
Wnioskodawcę
kryterium.
W
przypadku
wycofania
wniosku
o dofinansowanie Wnioskodawca ma prawo złożyć kolejny wniosek.

Opis znaczenia kryterium

Tak/Nie
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2.

Kryterium biura projektu

Czy Wnioskodawca w okresie realizacji projektu będzie
prowadził biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę,
oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną
działalności podmiotu) na terenie województwa dolnośląskiego
z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego
projektu oraz zapewni uczestnikom projektu możliwość
osobistego kontaktu z kadrą projektu?

Tak/Nie

Realizacja projektu przez beneficjentów prowadzących działalność na
terenie województwa dolnośląskiego lub posiadających biuro projektu na
terenie
województwa
dolnośląskiego
jest
uzasadniona
regionalnym/lokalnym charakterem wsparcia oraz pozytywnie wpłynie na
efektywność realizacji projektu. Kryterium zostanie zweryfikowane na
podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu.

Czy Wnioskodawca przedstawił deklarację zapewnienia
funkcjonowania utworzonych w ramach projektu miejsc opieki
nad dziećmi przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia
realizacji projektu?
3.

Kryterium trwałości projektu

4.

Kryterium formy wsparcia

Kryterium wprowadzono w celu zapewnienia trwałości produktów projektu
po zakończeniu jego realizacji. We wniosku o dofinansowanie należy
zamieścić deklarację o zapewnieniu funkcjonowania miejsc opieki nad
dziećmi po zakończeniu finansowania z EFS, wskazującą m.in. planowane
źródło pokrywania kosztów funkcjonowania ośrodka. Trwałość jest
rozumiana jako instytucjonalna gotowość miejsc opieki nad dziećmi do lat 3
do świadczenia usług. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
treści wniosku o dofinansowanie projektu.

Czy we wniosku o dofinansowanie projektu Wnioskodawca

Tak/Nie

Tak/Nie/Nie dotyczy
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wykazał, że realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia
liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 prowadzonych przez
daną instytucję publiczną lub niepubliczną?
Projekty realizowane w ramach RPO WD 2014-2020 mają przyczyniać się do
zwiększenia liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Powyższy warunek nie
ma zastosowania w przypadku dostosowania istniejących miejsc opieki do
potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Kryterium zostanie zweryfikowane
na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu.

b) Kryteria premiujące dla Działania 8.4 – z wyłączeniem konkursów objętych mechanizmem ZIT
Lp.

Nazwa kryterium

Definicja kryterium

Opis znaczenia kryterium

Czy projekt będzie realizowany w ramach partnerstwa publicznospołecznego-prywatnego?
1.

Kryterium partnerstwa

Realizacja projektów w ramach partnerstw zawiązywanych pomiędzy różnego
rodzaju podmiotami przyczyni się do efektywniejszego upowszechniania
miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Kryterium zostanie zweryfikowane na
podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu.

od 0 pkt. do 5 pkt.

Czy we wniosku założono, że uczestnikami projektu będą w co
najmniej 50% osoby zamieszkujące w rozumieniu przepisów
Kodeksu Cywilnego obszary wiejskie?
2.

Kryterium beneficjenta

Kryterium wprowadzono w celu preferowania mieszkańców obszarów
wiejskich zidentyfikowanych jako osoby defaworyzowane na dolnośląskim
rynku pracy. Definicja obszarów wiejskich została wskazana w SzOOP RPO WD
2014-2020. Około 40% ludności obszarów określanych jako wiejskie
zamieszkuje na obszarze powiatów, w których stopa bezrobocia przekracza
150% stopy bezrobocia w województwie dolnośląskim (wg. danych GUS za rok
2014). Według danych GUS aktywność ekonomiczna ludności na obszarach
wiejskich województwa dolnośląskiego jest o 1,2% niższa niż na obszarach

od 0 pkt. do 5 pkt.
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miejskich. Realizacja projektów z zakresu tworzenia miejsc opieki nad dziećmi
do lat 3 może przyczynić się do wzrostu poziomu aktywności ekonomicznej
mieszkańców obszarów wiejskich. Kryterium zostanie zweryfikowane na
podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu.

3.

Kryterium komplementarności

Czy opieka nad dziećmi do lat 3 finansowana w ramach projektu
będzie świadczona w budynku wybudowanym lub
zmodernizowanym
lub
zaadaptowanym
ze
źródeł
wspólnotowych innych niż Europejski Fundusz Społeczny?

od 0 pkt. do 5 pkt.

Kryterium ma na celu preferowanie projektów komplementarnych. Kryterium
zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie
projektu.

4.

Kryterium zapotrzebowania

Czy projekt obejmuje tworzenie i utrzymanie nowych miejsc
opieki nad dziećmi do lat 3 na terenach gmin: Żukowice,
Żmigród, Złoty Stok, Zawonia, Zawidów, Zagrodno, Wołów,
Wińsko, Wiązów, Węgliniec, Wąsosz, Wądroże Wielkie, Warta
Bolesławiecka, Udanin, Świerzawa, Świeradów-Zdrój, Ścinawa,
Szczytna, Sulików, Stoszowice, Siekierczyn, Ruja, Rudna,
Radwanice, Przeworno, Przemków, Prusice, Prochowice,
Polanica-Zdrój, Platerówka, Piława Górna, Pieńsk, Pielgrzymka,
Pęcław, Paszowice, Osiecznica, Olszyna, Nowogrodziec, Niemcza,
Niechlów, Mściwojów, Miłkowice, Międzylesie, Międzybórz,
Mietków, Męcinka, Malczyce, Łagiewniki, Lewin Kłodzki,
Legnickie Pole, Lądek-Zdrój, Kunice, Krotoszyce, Krośnice, Kotla,
Kostomłoty, Kondratowice, Kamieniec Ząbkowicki, Jordanów
Śląski, Jerzmanowa, Jemielno, Gromadka, Grębocice, Gaworzyce,
Dziadowa Kłoda, Domaniów, Dobroszyce, Cieszków, Ciepłowody,
Chocianów, Bystrzyca Kłodzka, Borów, Bolków, Bierutów, Bardo,
Góra, Milicz, Lwówek Śląski, Brzeg Dolny, Twardogóra, Syców,
Wojcieszów, Bolesławiec, Ząbkowice Śląskie, Leśna, Bogatynia,
Głogów, Dzierżoniów, Stronie Śląskie?

od 0 pkt. do 10 pkt.
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Kryterium zostało opracowane na podstawie analizy danych statystycznych z
zakresu opieki nad dziećmi do lat 3. W kryterium uwzględniono w pierwszej
kolejności gminy, w których nie wykazano funkcjonowania miejsc opieki nad
dziećmi do lat 3. Ponadto w kryterium wskazano obszary gmin, w których
zidentyfikowano niski poziom upowszechnienia miejsc opieki nad dziećmi do
lat 3. Z kryterium wyłączono gminy wiejskie funkcjonujące wokół gmin
miejskich, o wysokim stopniu upowszechnienia opieki nad dziećmi do lat 3.
Takie podejście przyczyni się do tworzenia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3
w miejscach, w których może to w największym stopniu przyczynić się do
aktywizacji zawodowej. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
treści wniosku o dofinansowanie projektu.
Kryterium nie dotyczy Poddziałań 8.4.2, 8.4.3 i 8.4.4, które są objęte
mechanizmem ZIT.

6.

Kryterium doświadczenia

Czy Wnioskodawca zrealizował w ciągu ostatnich 3 lat przed
złożeniem wniosku o dofinansowanie na terenie województwa
dolnośląskiego co najmniej 2 przedsięwzięcia w obszarze i dla
grupy docelowej objętej interwencją projektową, w ramach
których osiągnął zakładane we wniosku o dofinansowanie
rezultaty?
Kryterium ma za zadanie premiować projektodawców
doświadczenie w realizacji projektów na obszarze
dolnośląskiego. Obszar interwencji projektowej zostanie
regulaminie konkursu. Kryterium zostanie zweryfikowane
zapisów wniosku o dofinansowanie projektu.

Łączna maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów za spełnianie kryteriów premiujących

posiadających
województwa
określony w
na podstawie

Od 0 pkt. do 10 pkt.
5 pkt. minimum 2
przedsięwzięcia
10 pkt. powyżej dwóch
przedsięwzięć

35
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12.

a)

Lp.

Kryteria dla Działania 9.1 Aktywna integracja – nabór w trybie konkursowym (konkurs skierowany do Ośrodków Pomocy Społecznej
oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie)
Kryteria dostępu dla Działania 9.1 Aktywna integracja –

Nazwa kryterium

1.

Kryterium efektywności społeczno –
zawodowej

Definicja kryterium
Czy projekt zakłada osiągnięcie minimalnych poziomów
efektywności społeczno –zawodowej:
 w odniesieniu do osób lub środowisk zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym minimalny
poziom efektywności społeczno – zatrudnieniowej w
wymiarze społecznym wynosi co najmniej 56% oraz w
wymiarze zatrudnieniowym co najmniej 22%,
 w odniesieniu do osób o znacznym stopniu
niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością
intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami
sprzężonymi minimalny poziom efektywności społeczno
– zatrudnieniowej w wymiarze społecznym wynosi co
najmniej 46% oraz w wymiarze zatrudnieniowym co
najmniej 12% (jeżeli ta grupa stanowi grupę docelową lub
jej część w ramach projektu)?

Opis znaczenia kryterium

Tak/Nie

W odniesieniu do osób:
 będących w pieczy zastępczej i opuszczających tę pieczę,
o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej oraz
 nieletnich, wobec których zastosowano środki
zapobiegawcze
i
zwalczania
demoralizacji
i
przestępczości, o których mowa w ustawie o
116

postępowaniu w sprawach nieletnich oraz
 przebywających
w
młodzieżowych
ośrodkach
wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,
o których mowa w ustawie o systemie oświaty,
do których są kierowane usługi aktywnej integracji nie ma
obowiązku stosowania kryteriów efektywności społeczno –
zatrudnieniowej.
Działania w zakresie Osi 9 RPO WD dotyczą aktywizacji społecznej i
zawodowej. Projekty przewidujące, że rezultatem będzie aktywizacja
społeczna oraz podjęcie zatrudnienia przez co najmniej określony
powyżej odsetek uczestników projektu, przyczynią się do zwiększenia
skuteczności realizowanego wsparcia. Ponadto kryterium pozytywnie
wpłynie na trwałość osiąganych rezultatów i przyczyni się do zwiększenia
aktywności zawodowej mieszkańców regionu.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów wniosku o
dofinansowanie projektu.

Kryterium liczby wniosków
2.

Czy Wnioskodawca będący jednostką organizacyjną pomocy
społecznej na obszarze miasta na prawach powiatu złożył
jeden wniosek o dofinansowanie projektu, w którym łączy
zadania Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie?

(kryterium dotyczy Powiatowych
Centrów Pomocy Rodzinie w miastach na
prawach powiatu)
Realizacja jednego projektu znajduje swoje uzasadnienie w racjonalności

Tak/Nie/Nie dotyczy

kosztów ponoszonych przez Wnioskodawcę.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów wniosku o
dofinansowanie projektu.

Czy Wnioskodawca złożył w ramach konkursu tylko jeden
wniosek o dofinansowanie projektu?
3.

Kryterium liczby wniosków

Realizacja jednego projektu znajduje swoje uzasadnienie w racjonalności
kosztów ponoszonych przez Wnioskodawcę.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie rejestru prowadzonego

Tak/ Nie
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przez Instytucję Organizującą Konkurs. Decyduje kolejność rejestracji
wpływu wniosku w Instytucji Organizującej Konkurs. W przypadku
złożenia więcej niż jednego wniosku przez jednego Wnioskodawcę
Instytucja Organizująca Konkurs odrzuca wszystkie złożone w odpowiedzi
na konkurs wnioski, w związku z niespełnieniem przez Wnioskodawcę
kryterium. W przypadku wycofania wniosku o dofinansowanie
Wnioskodawca ma prawo złożyć kolejny wniosek.

Kryterium grupy docelowej
4.

(kryterium dotyczy Powiatowych
Centrów Pomocy Rodzinie)

Czy projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnością
w proporcji co najmniej takiej samej jak proporcja osób z
niepełnosprawnością będących klientami danego PCPR w
stosunku do ogólnej liczby wszystkich klientów danego PCPR
(wg stanu na dzień 31.12.2014) oraz wsparcie w ramach
projektu zostało dostosowane do specyficznych potrzeb tej
grupy docelowej?
Ukierunkowanie wsparcia do powyższej grupy docelowej wynika z faktu,
iż została ona zidentyfikowana w województwie dolnośląskim jako
szczególnie defaworyzowana na rynku pracy.
Poprzez dostosowanie projektu do specyficznych potrzeb wymienionej
grupy docelowej należy rozumieć między innymi:
- dostosowanie zakresu form wsparcia do specyfik i grupy docelowej,
- zaangażowanie do projektu kadry posiadającej doświadczenie w pracy
ze wskazaną grupą docelową.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o
dofinansowanie projektu.

Tak/Nie/ Nie dotyczy

Czy Wnioskodawca przewidział w projekcie - w stosunku do
każdego uczestnika - realizację usług aktywnej integracji o
charakterze co najmniej społecznym?
5.

Kryterium formy wsparcia

Zgodnie z przyjętą demarkacją działań realizowanych w CT8 i CT9 osoby
biorące udział w projektach w Działaniu 9.1 wymagają zastosowania w
pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym,
co oznacza, że zastosowanie tych działań jest obligatoryjne.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów wniosku o

Tak/Nie
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dofinansowanie projektu.

6.

Kryterium grupy docelowej

Czy Wnioskodawca zakłada, że pierwszeństwo udziału w
projekcie będą miały następujące grupy docelowe:
1. osoby
lub rodziny zagrożone ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego
wykluczenia społecznego lub/i
2. osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności oraz z niepełnosprawnościami
sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz
osoby z zaburzeniami psychicznymi lub/i
3. osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym oraz środowiska lub lokalne społeczności
zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w
związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych lub/i
4. osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), a zakres wsparcia dla
tych osób lub rodzin nie będzie powielał działań, które
dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ
w ramach działań towarzyszących?

Tak/Nie

Preferencja powyższych grup docelowych wynika z ich szczególnie
trudnej sytuacji na rynku pracy.
Definicja osoby doświadczającej wielokrotnego wykluczenia społecznego
zostanie wskazana w regulaminie konkursu.
Preferencja nr 3 dotyczy osób, które zamieszkują na terenie objętym
zatwierdzonym programem rewitalizacji. Wnioskodawca będzie
zobowiązany do zapoznania się z treścią programu rewitalizacji na etapie
aplikowania o środki oraz rekrutacji uczestników projektu.
Preferencja nr 4 zapewnia komplementarność wsparcia udzielanego w
ramach RPO WD 2014-2020 z Programem Operacyjnym Pomoc
Żywnościowa 2014-2020. Połączenie interwencji dwóch programów
pozwoli skuteczniej udzielić wsparcia osobom zagrożonym ubóstwem i
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wykluczeniem społecznym.
Wniosek może być skierowany do jednej, kilku lub wszystkich
wskazanych ww. grup.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów wniosku o
dofinansowanie projektu.

13.

a)
Lp.

Kryteria dla Działania 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej – nabór w trybie konkursowym (konkurs skierowany do Ośrodków
Wsparcia Ekonomii Społecznej)
Kryteria dostępu dla Działania 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej
Nazwa kryterium

Definicja kryterium

Opis znaczenia kryterium

Czy Wnioskodawca złożył maksymalnie dwa wnioski o
dofinansowanie w ramach konkursu, w tym maksymalnie
jeden wniosek o dofinansowanie w ramach jednego
subregionu?

1.

Kryterium liczby wniosków

Kryterium jest wynikiem przyjęcia rozwiązania polegającego na
wyłonieniu do dofinansowania wyłącznie jednego projektu
realizowanego na terenie jednego subregionu. Oznacza to, że
wnioskodawca nie może złożyć więcej niż 1 wniosku o dofinansowanie
na realizację projektu w ramach jednego subregionu. Kryterium zostanie
zweryfikowane na podstawie rejestru prowadzonego przez Instytucję
Organizującą Konkurs (IOK). Decyduje kolejność rejestracji wpływu
wniosku w IOK. W przypadku złożenia więcej niż dwóch wniosków przez
jednego wnioskodawcę lub więcej niż 1 wniosku w ramach jednego
subregionu IOK odrzuca wszystkie złożone w odpowiedzi na konkurs
wnioski, w związku z niespełnieniem przez wnioskodawcę kryterium
dostępu. W przypadku wycofania jednego lub dwóch wniosków o
dofinansowanie
Wnioskodawca
ma
prawo
złożyć
kolejny
wniosek/kolejne wnioski.

Tak/Nie
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Czy obszar realizacji projektu jest zawężony do jednego z
subregionów (podregionów) Dolnego Śląska, rozumianego
zgodnie z klasyfikacją NTS 3, tj. subregionu:

2.






Kryterium miejsca realizacji projektu

wałbrzyskiego;
wrocławskiego i m. Wrocław;
jeleniogórskiego;
legnicko- głogowskiego?

Tak/Nie

Wprowadzenie systemu wsparcia w postaci tzw. pul (pule rozumiane
jako wyodrębnione z dostępnych na konkurs środków kwoty dla
poszczególnych subregionów) pozwoli uniknąć sytuacji, gdy na terenie
jednego subregionu funkcjonuje więcej niż jeden OWES. Spośród
złożonych wniosków zostanie wyłoniony jeden wnioskodawca na jeden
subregion.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o
dofinansowanie projektu.

3.

Kryterium biura projektu

Czy Wnioskodawca w okresie realizacji projektu będzie
prowadził biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię,
delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę
organizacyjną działalności podmiotu) na terenie subregionu,
w którym realizuje projekt z możliwością udostępnienia
pełnej
dokumentacji
wdrażanego
projektu
oraz
zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego
kontaktu z kadrą projektu?

Tak/Nie

Realizacja

projektu przez Wnioskodawców prowadzących działalność na
terenie subregionu lub posiadających biuro projektu na tym obszarze
jest uzasadniona regionalnym charakterem wsparcia oraz pozytywnie
wpłynie na efektywność realizacji projektu.
Kryterium zostanie zweryfikowane podczas oceny na podstawie
oświadczenia złożonego we wniosku o dofinansowanie.

4.

Kryterium

spełnienia

minimalnych Czy

Wnioskodawca

(OWES)

posiada/ubiega

się

o

Tak/Nie
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wymagań

akredytację ministra właściwego do spraw zabezpieczenia
społecznego dla wszystkich typów usług wsparcia ekonomii
społecznej
(usług
animacyjnych,
inkubacyjnych
i
biznesowych)?
Kryterium stanowi wymóg zawarty w wytycznych Ministra Infrastruktury
i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia
społecznego i zwalczania ubóstwa…
W przypadku zakończenia procesu akredytacji OWES przed dniem
ogłoszenia konkursu kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
wniosku o dofinansowanie poprzez złożenie przez Wnioskodawcę
oświadczenia potwierdzającego posiadanie akredytacji. W przypadku
niezakończenia procesu akredytacji OWES przed dniem ogłoszenia
konkursu kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie wniosku o
dofinansowanie poprzez złożenie przez Wnioskodawcę oświadczenia
potwierdzającego poddanie się procesowi akredytacji a następnie na
etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu, kiedy to
wnioskodawca obligatoryjnie będzie musiał przedstawić oświadczenie
potwierdzające otrzymaną akredytację.
W obydwóch przypadkach IOK przed podpisaniem umowy o
dofinansowanie
zweryfikuje
przedstawione
oświadczenie
Wnioskodawcy na podstawie uchwały podjętej przez Komitet
Akredytacyjny do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i
działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej.
Brak akredytacji OWES w momencie podpisywania umowy o
dofinansowanie oznacza niemożność podpisania umowy.

5.

Czy Wnioskodawca (OWES) przewidział w projekcie
osiągnięcie wszystkich niżej wymienionych wskaźników
efektywnościowych stosowanych w ramach akredytacji
ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego:
Kryterium efektywności działania

Tak/Nie

1) liczba grup inicjatywnych, które w wyniku działalności
OWES wypracowały założenia co do utworzenia
podmiotu ekonomii społecznej – wartość docelowa:
30, wartość średnioroczna dla okresu realizacji
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2)

3)

4)

5)

6)

projektu: 10;
liczba środowisk, które w wyniku działalności OWES
przystąpiły do wspólnej realizacji przedsięwzięcia
mającego na celu rozwój ekonomii społecznej wartość docelowa: 30, wartość średnioroczna dla
okresu realizacji projektu: 10;
liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku działalności
OWES
dla
osób, wskazanych
w definicji
przedsiębiorstwa społecznego - wartość docelowa: 36,
wartość średnioroczna dla okresu realizacji projektu:
12;
liczba organizacji pozarządowych prowadzących
działalność odpłatną pożytku publicznego lub
działalność gospodarczą utworzonych w wyniku
działalności OWES - wartość docelowa: 15, wartość
średnioroczna dla okresu realizacji projektu: 5;
liczba miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty
utworzonych w wyniku działalności OWES we
wspartych przedsiębiorstwach społecznych - wartość
docelowa: 36, wartość średnioroczna dla okresu
realizacji projektu: 12;
procent
wzrostu
obrotów
przedsiębiorstw
społecznych objętych wsparciem - wartość docelowa:
3%, wartość średnioroczna dla okresu realizacji
projektu: 3%.

Wyznaczenie konkretnych efektów pozwoli efektywnie zaplanować
wsparcie w ramach projektu.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów wniosku o
dofinansowanie projektu.

6.

Kryterium grupy docelowej

Czy Wnioskodawca zakłada, że pierwszeństwo udziału w
projekcie będą miały następujące grupy docelowe:

Tak/Nie
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osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym
oraz
środowiska
lub
lokalne
społeczności
zagrożone
ubóstwem
lub
wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją
obszarów zdegradowanych;
osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności oraz z niepełnosprawnościami
sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną
oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi;
osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym
doświadczające
wielokrotnego
wykluczenia społecznego.

Preferencja powyższych grup docelowych wynika z ich szczególnie
trudnej sytuacji na rynku pracy.
Definicja
osoby
doświadczającej
wielokrotnego
wykluczenia
społecznego zostanie wskazana w regulaminie konkursu.
Preferencja nr 2 dotyczy osób, które zamieszkują na terenie objętym
zatwierdzonym programem rewitalizacji. Wnioskodawca będzie
zobowiązany do zapoznania się z treścią programu rewitalizacji na
etapie aplikowania o środki oraz rekrutacji uczestników projektu.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów wniosku o
dofinansowanie projektu.

b)
Lp.
1.

Kryteria premiujące dla Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej
Nazwa kryterium
Kryterium doświadczenia OWES

Definicja kryterium

Opis znaczenia kryterium

Czy OWES posiada doświadczenie w tworzeniu
przedsiębiorstw społecznych?
Przez doświadczenie w tworzeniu przedsiębiorstw
społecznych należy rozumieć utworzenie w okresie od 2010

od 0 pkt. do 5 pkt.
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roku co najmniej 5 przedsiębiorstw społecznych.
Przedsiębiorstwo społeczne należy rozumieć zgodnie z
definicją zawartą w Regulaminie konkursu.
Jednym z najważniejszych działań podejmowanych w projekcie będzie
tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych. Istotne jest zatem
posiadanie doświadczenia w tym zakresie.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów wniosku o
dofinansowanie projektu.

Łączna maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów za spełnianie kryteriów premiujących
14.
Lp.

1.

Nazwa kryterium

Kryterium stosowania klauzul
społecznych

5

Kryteria dostępu dla Działania 9.4 – nabór w trybie pozakonkursowym
Definicja kryterium
Czy Wnioskodawca zapewnia, że w projekcie dokonane
zostaną co najmniej dwa zamówienia z wykorzystaniem
klauzul społecznych zgodnie z ustawą z 29 stycznia 2004 r.
- Prawo zamówień publicznych lub dokonane zostaną dwa
zamówienia u podmiotów ekonomii społecznej w
przypadku zakupów nieobjętych ustawą z 29 stycznia 2004
r. - Prawo zamówień publicznych.
Zastosowanie klauzul społecznych lub zakupów u podmiotów
ekonomii społecznej pozwoli zarówno pozyskać potrzebne do
realizacji projektu dobra i usługi, ale także wpłynie na realizację celów
społecznych. ROPS, który odpowiada za koordynowanie działań na
rzecz sektora ekonomii społecznej w regionie, swoim działaniem
powinien upowszechniać ideę społecznie odpowiedzialnych zakupów.

Opis znaczenia kryterium

Tak/Nie

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów wniosku o
dofinansowanie projektu.

2.

Kryterium formy wsparcia

Czy Wnioskodawca przewidział w ramach projektu
działania służące współpracy z Ośrodkami Wsparcia

Tak/Nie
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Ekonomii Społecznej (OWES) oraz złożył zobowiązanie do
wspólnego ustalenia z OWES-ami planu i zasad współpracy
oraz realizacji wspólnych inicjatyw, a także podziału zadań
i obszarów kompetencji w szczególności w zakresie działań
animacyjnych adresowanych do sektora publicznego, w
szczególności jednostek samorządu terytorialnego?
ROPS, który odpowiada za koordynowanie działań na rzecz sektora
ekonomii społecznej w regionie, powinien ściśle współpracować z
podmiotami, które udzielają wsparcia bezpośredniego PES.
Kooperacja pozwoli wyznaczyć demarkację oraz określić działania
komplementarne.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów wniosku o
dofinansowanie projektu.

Czy Wnioskodawca zobowiązał się do monitorowania
sektora ekonomii społecznej (tj. agregowania informacji
na temat działalności OWES i wyników ich pracy na
poziomie całego regionu) i publikowania szczegółowej
informacji na ten temat na swojej stronie internetowej?
3.

Kryterium formy wsparcia

Zakres i układ informacji zostanie ustalony we współpracy
z IZ RPO, IP RPO (DWUP) oraz OWES-ami. Informacja
zostanie opublikowana do dnia zakończenia realizacji
projektu.

Tak/Nie

Agregowanie informacji na temat działalności OWES pozwoli
efektywniej planować działania na rzecz rozwoju sektora ekonomii
społecznej, w tym sposób wydatkowania środków RPO WD. Kryterium
zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów wniosku o
dofinansowanie projektu.

4.

Kryterium efektywności działania

Czy Wnioskodawca zapewnił, że efektem działań
projektowych będą co najmniej produkty wyrażone

Tak/Nie
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poprzez poniższe wskaźniki monitorowania:
Liczba utworzonych lub zaktualizowanych regionalnych
planów rozwoju ekonomii społecznej – 1;
Liczba opracowanych pakietów rekomendacji dotyczących
obszaru ekonomii społecznej – 1?
Powyższe wskaźniki mierzą główne działania przewidziane w
projekcie. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów
wniosku o dofinansowanie projektu.
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15. Kryteria dla Działania 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – nabór w trybie konkursowym
a) Kryteria dostępu dla Działania 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
Lp.

Nazwa kryterium

Definicja kryterium

Opis znaczenia kryterium

Czy Wnioskodawca złożył w ramach konkursu jeden wniosek
o dofinansowanie projektu i nie więcej niż jeden jako
partner?

1.

2.

Kryterium liczby wniosków

Kryterium biura projektu

Zadaniem kryterium jest umożliwienie realizowania projektów przez
większą liczbę Wnioskodawców. Kryterium zostanie zweryfikowane na
podstawie rejestru prowadzonego przez Instytucję Organizującą
Konkurs. Decyduje kolejność rejestracji wpływu wniosku w Instytucji
Organizującej Konkurs. W przypadku złożenia więcej niż jednego
wniosku przez jednego Wnioskodawcę Instytucja Organizująca Konkurs
odrzuca wszystkie złożone w odpowiedzi na konkurs wnioski, w związku
z niespełnieniem przez Wnioskodawcę kryterium. W przypadku
wycofania wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca ma prawo złożyć
kolejny wniosek.

Czy Wnioskodawca w okresie realizacji projektu będzie
prowadził biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię,
delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę
organizacyjną
działalności
podmiotu)
na
terenie
województwa dolnośląskiego z możliwością udostępnienia
pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewni
uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z
kadrą projektu?

Tak/Nie

Tak/Nie

Realizacja projektu przez beneficjentów prowadzących działalność na
terenie województwa dolnośląskiego lub posiadających biuro projektu
na terenie województwa dolnośląskiego jest uzasadniona
regionalnym/lokalnym charakterem wsparcia oraz pozytywnie wpłynie
na efektywność realizacji projektu. Kryterium zostanie zweryfikowane
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na podstawie oświadczenia złożonego we wniosku o dofinansowanie
projektu.

b) Kryteria premiujące dla Działania 10.1 – z wyłączeniem konkursów objętych mechanizmem ZIT
Lp.

Nazwa kryterium

Kryterium formy wsparcia

1.

Definicja kryterium

Opis znaczenia kryterium

Czy działania w projekcie są skierowane do ośrodków
wychowania przedszkolnego (w tym również innych form
wychowania przedszkolnego), w których nie były
realizowane projekty w PO KL 2007-2013?

od 0 pkt. do 3,75 pkt.

Kryterium ma za zadanie premiować ośrodki wychowania
przedszkolnego, w które do tej pory nie korzystały ze środków w ramach
EFS. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie rejestru
prowadzonego przez Instytucję Organizującą Konkurs.

Czy projekt jest realizowany na obszarach wiejskich ?

2.

3.

Kryterium formy wsparcia

Kryterium formy wsparcia

Kryterium wprowadzono w celu preferowania mieszkańców obszarów
wiejskich zidentyfikowanych jako osoby defaworyzowane na
dolnośląskim rynku pracy. Definicja obszarów wiejskich została wskazana
w SzOOP RPO WD 2014-2020. Około 40% ludności obszarów określanych
jako wiejskie zamieszkuje na obszarze powiatów, w których stopa
bezrobocia przekracza 150% stopy bezrobocia w województwie
dolnośląskim (wg. danych GUS za rok 2014). Według danych GUS
aktywność ekonomiczna ludności na obszarach wiejskich województwa
dolnośląskiego jest o 1,2% niższa niż na obszarach miejskich. Projekty z
zakresu tworzenia nowych miejsc przedszkolnych dla osób z obszarów
wiejskich mogą przyczynić się do zwiększenia ich aktywności zawodowej.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów wniosku o
dofinansowanie projektu.

Czy we wniosku o dofinansowanie projektu zaplanowano
wydatki związane z upowszechnieniem wychowania

od 0 pkt. do 3,75 pkt.

od 0 pkt. do 7,5 pkt.
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przedszkolnego wśród dzieci z niepełnosprawnościami?
Kryterium ma na celu przyczynienie się do zwiększenia liczby miejsc
wychowania przedszkolnego dostosowanych do potrzeb dzieci z
niepełnosprawnościami. Kryterium zostanie zweryfikowane na
podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu.

4.

Kryterium formy wsparcia

Czy we wniosku o dofinansowanie projektu zaplanowano
wsparcie w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych
niezbędnych
na
rynku
pracy
oraz
właściwych
postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz
pracy zespołowej)?

od 0 pkt. do 3,75 pkt.

Kryterium ma na celu preferowanie projektów ukierunkowanych na
kształtowanie postaw niezbędnych do późniejszego funkcjonowania na
rynku pracy. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów
wniosku o dofinansowanie projektu.

Czy projekt jest realizowany w budynku wybudowanym,
zmodernizowanym lub zaadoptowanym ze źródeł
wspólnotowych innych niż Europejski Fundusz Społeczny?

5.

Kryterium formy wsparcia

6.

Kryterium efektywności działania

Kryterium wprowadzono w celu zapewnienia komplementarności
operacji finansowanych ze źródeł wspólnotowych. Premię punktową za
spełnienie przedmiotowego kryterium mogą otrzymać te wnioski o
dofinansowanie, których wnioskodawcy wykażą komplementarność
podejmowanych w projekcie z działaniami podejmowanymi w innym
projekcie
współfinansowanymi
ze
środków
wspólnotowych.
Wnioskodawca powinien wskazać konkretne działania w obu projektach,
które są pod względem siebie komplementarne, tytuł projektu, który był
lub będzie współfinansowany z innych niż EFS źródeł wspólnotowych
oraz wskazać przedmiotowe źródło finansowania. Kryterium zostanie
zweryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie
projektu.

Czy we wniosku o dofinansowanie projektu przewidziano
działania z zakresu poprawy kompetencji nauczycieli i

od 0 pkt. do 3,75 pkt.

od 0 pkt. do 3,75 pkt.
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pracowników pedagogicznych
pedagogiki specjalnej?

przedszkoli

w

zakresie

Kryterium przyczyni się do zaspokojenia potrzeb kadry ośrodków
wychowania przedszkolnego z zakresu pedagogiki specjalnej. Kryterium
zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów wniosku o
dofinansowanie projektu.

7.

Kryterium formy wsparcia

Czy projekt obejmuje tworzenie i utrzymanie nowych miejsc
przedszkolnych na terenach gmin: Męcinka, Mściwojów,
Platerówka, Pęcław, Żukowice, Jemielno, Krotoszyce, Kunice,
Ruja, Stare Bogaczowice, Walim, Jordanów Śląski, Niemcza,
Pielgrzymka, Paszowice, Prusice,
Zgorzelec, Głogów ,
Bolków, Miłkowice, Kostomłoty, Udanin, Zagrodno, Warta
Bolesławiecka, Łagiewniki, Lubin, Oława, Wądroże Wielkie,
Zawonia,
Chojnów,
Bolesławiec,
Sulików,
Kotla,
Kondratowice, Wąsosz, Gromadka, Dobroszyce, Krośnice,
Jerzmanowa, Lwówek Śląski, Gaworzyce, Żmigród ,
Prochowice, Ścinawa, Nowogrodziec, Olszyna, Pieńsk,
Siekierczyn, Kłodzko, Świerzawa, Lądek-Zdrój Węgliniec,
Cieszków, Bierutów, Międzybórz, Chocianów, Osiecznica,
Wińsko, Przeworno, Bystrzyca Kłodzka?

od 0 pkt. do 3,75 pkt.

Kryterium zostało opracowane na podstawie analizy danych
statystycznych definiującej obszary, gdzie jest mała ilość miejsc
przedszkolnych na 1 tys. dzieci w wieku 3-6 lat. Zostały wyodrębnione
gminy, w których w największym stopniu wsparcie powinno przyczynić
się do zwiększenia upowszechnienia wychowania przedszkolnego.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów wniosku o
dofinansowanie projektu.

6.

Kryterium doświadczenia

Czy Wnioskodawca zrealizował w ciągu ostatnich 3 lat przed
złożeniem wniosku o dofinansowanie na terenie
województwa dolnośląskiego co najmniej 2 przedsięwzięcia

Od 0 pkt. do 10 pkt.
5 pkt. minimum 2
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w obszarze i dla grupy docelowej objętej interwencją
projektową, w ramach których osiągnął zakładane we
wniosku o dofinansowanie rezultaty?

przedsięwzięcia
10 pkt. powyżej dwóch
przedsięwzięć

Kryterium ma za zadanie premiować projektodawców posiadających
doświadczenie w realizacji projektów na obszarze województwa
dolnośląskiego. Obszar interwencji projektowej zostanie określony w
regulaminie konkursu. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów wniosku o dofinansowanie projektu.

Łączna maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów za spełnianie kryteriów premiujących

40
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16.
a)

Kryteria dla Działania 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie – nabór w trybie konkursowym

Kryteria dostępu dla Działania 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie

Lp.

1.

Nazwa kryterium

Kryterium biura projektu

Definicja kryterium
Czy Wnioskodawca w okresie realizacji projektu prowadzi
biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę
oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną
działalności podmiotu) na terenie województwa
dolnośląskiego z możliwością udostępnienia pełnej
dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające
uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z
kadrą projektu?

Opis znaczenia kryterium

Tak/Nie

Realizacja projektu przez beneficjentów prowadzących działalność na
terenie województwa dolnośląskiego lub posiadających biuro projektu
na terenie województwa dolnośląskiego jest uzasadniona regionalnym
charakterem wsparcia oraz pozytywnie wpłynie na efektywność
realizacji projektu. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
oświadczenia złożonego we wniosku o dofinansowanie projektu.

Czy wsparcie w zakresie podniesienia kompetencji
językowych ogranicza się do języka: angielskiego,
niemieckiego lub francuskiego?
2.

Kryterium formy wsparcia

Zastosowane kryterium ma umożliwić weryfikację, czy wnioskodawca
zaplanował wsparcie tylko w zakresie określonych języków obcych.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów wniosku o
dofinansowanie projektu.
Kryterium nie dotyczy projektów poprawiających kompetencje

Tak/Nie/Nie dotyczy
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kluczowe w zakresie TIK.

Czy Wnioskodawca złożył jeden wniosek o dofinansowanie
projektu w ramach konkursu?

3.

Kryterium liczby wniosków

Zadaniem kryterium jest umożliwienie realizowania projektów przez
większą liczbę Wnioskodawców. Kryterium zostanie zweryfikowane na
podstawie rejestru prowadzonego przez Instytucję Organizującą
Konkurs. Decyduje kolejność rejestracji wpływu wniosku w Instytucji
Organizującej Konkurs. W przypadku złożenia więcej niż jednego
wniosku przez jednego Wnioskodawcę Instytucja Organizująca
Konkurs odrzuca wszystkie złożone w odpowiedzi na konkurs wnioski,
w związku z niespełnieniem przez Wnioskodawcę kryterium. W
przypadku wycofania wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca ma
prawo złożyć kolejny wniosek.

Tak/Nie

Czy w przypadku realizacji projektu w obszarach
umiejętności TIK, zakres wsparcia obejmuje szkolenia lub
kursy
kończące
się
certyfikatem
zewnętrznym
potwierdzającym zdobycie przez uczestników projektu
kompetencji w standardzie określonym w regulaminie
konkursu oraz czy w projekcie założono, że co najmniej
25% uczestników uzyska certyfikat potwierdzający
uzyskanie kompetencji?
4.

Kryterium efektywności działania

Kryterium wprowadzono w celu zapewnienia wysokiej, jakości
oferowanych szkoleń. Zastosowane kryterium ma umożliwić
weryfikację efektów uczenia się - a więc osiągnięcie określonych
poziomów kompetencji w zakresie posługiwania się technologiami
komputerowymi. Istnieją, bowiem obiektywne narzędzia pozwalające
zbadać poziom kompetencji uczestników projektu po ukończeniu
udziału w jego ramach, co umożliwi stawianie określonych wymagań
projektodawcom w tym zakresie. Kryterium zostanie zweryfikowane
na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu.
Kryterium nie dotyczy projektów poprawiających kompetencje
kluczowe w zakresie języków obcych.

Tak/Nie/Nie dotyczy
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Czy wsparcie w zakresie kursów i szkoleń językowych
obejmuje kursy i szkolenia kończące się certyfikatem
zewnętrznym
potwierdzającym
zdobycie
przez
uczestników określonego poziomu biegłości językowej
(zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia
Językowego) oraz założono, że co najmniej 25%
uczestników uzyska certyfikat potwierdzający uzyskanie
kompetencji?
5.

Kryterium efektywności działania

Kryterium wprowadzono w celu zapewnienia wysokiej, jakości
oferowanych szkoleń. Zastosowane kryterium ma umożliwić
weryfikację efektów uczenia się - a więc osiągnięcie określonych
poziomów kompetencji w językach obcych. Istnieją, bowiem
obiektywne narzędzia pozwalające zbadać poziom kompetencji
uczestników projektu po ukończeniu udziału w jego ramach, co
umożliwi stawianie określonych wymagań projektodawcom w tym
zakresie. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów
wniosku o dofinansowanie projektu.

Tak/Nie/Nie dotyczy

Kryterium nie dotyczy projektów poprawiających kompetencje
kluczowe w zakresie TIK.

6.

Kryterium grupy docelowej

Czy we wniosku o dofinansowanie projektu założono, że
uczestnikami projektu będą wyłącznie osoby należące do
jednej z poniższych grup:
 osób o niskich kwalifikacjach,
 osób, które ukończyły 50 rok życia?

Tak/Nie

Wsparcie w ramach realizowanych projektów zostanie skierowane do
osób wskazujących największą lukę kompetencyjną. Kryterium
zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów wniosku o
dofinansowanie projektu.
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b) Kryteria premiujące dla Działania 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie

Lp.

Nazwa kryterium

Definicja kryterium

Opis znaczenia kryterium

Czy uczestnikami projektu będą w co najmniej 40%
mieszkańcy obszarów wiejskich?
1.

2.

Kryterium grupy docelowej

Kryterium grupy docelowej

Kryterium wprowadzono w celu preferowania mieszkańców obszarów
wiejskich zidentyfikowanych, jako osoby defaworyzowane w
województwie dolnośląskim. Kryterium zostanie zweryfikowane na
podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu.

Czy uczestnikami projektu będą wyłącznie osoby, które
uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu przepisów
Kodeksu Cywilnego na obszarze powiatów: wołowskiego,
górowskiego, lwóweckiego, jaworskiego, jeleniogórskiego
ziemskiego, lubańskiego, złotoryjskiego, legnickiego
ziemskiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego
ziemskiego oraz ząbkowickiego?

od 0 pkt. do 10 pkt.

od 0 pkt. do 10 pkt.

Skierowanie wsparcia do mieszkańców powiatów województwa
dolnośląskiego, w których stopa bezrobocia przekracza 150% stopy
bezrobocia w województwie dolnośląskim (wg. danych GUS za rok
2014) przyczyni się do zmniejszenia dysproporcji poziomu
zatrudnienia
w
poszczególnych
powiatach
województwa
dolnośląskiego. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści
wniosku o dofinansowanie projektu.

Łączna maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów za spełnianie kryteriów premiujących:

20
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17. Kryteria wyboru projektów dla Działania 8.1

1. Kryteria wyboru projektów dla trybu pozakonkursowego w ramach Działania 8.1 zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WD 20142020 uchwałą nr 2/2015 z dnia 6 maja 2015 roku
1. Kryteria formalne – kryteria, których spełnienie jest konieczne do przyznania dofinansowania. Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu wartości tak, nie lub nie dotyczy. Kryteria formalne są weryfikowane podczas oceny formalnej wniosku o dofinansowanie
projektu.
2. Kryteria merytoryczne – spełnienie kryteriów jest konieczne do przyznania dofinansowania. W przypadku trybu pozakonkursowego ocena
spełnienia kryteriów polega na przypisaniu wartości tak lub nie. Kryteria są weryfikowane na etapie oceny merytorycznej. Sposób weryfikacji
kryteriów może zostać doprecyzowany w karcie oceny merytorycznej.
3. Kryteria dostępu – spełnienie kryteriów jest konieczne do przyznania dofinansowania. Kryteria dostępu są oceniane na etapie oceny
merytorycznej lub oceny formalnej w zależności od decyzji instytucji oceniającej wnioski wyrażonej w wezwaniu do złożenia wniosków.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu im wartości tak lub nie.
4. Kryteria horyzontalne – spełnienie kryteriów jest konieczne do przyznania dofinansowania. Ocena spełnienia kryteriów polega na
przypisaniu wartości tak, nie lub nie dotyczy. Kryteria horyzontalne dotyczą zgodności projektu z przepisami prawa oraz zasadami unijnymi.
Kryteria są weryfikowane na etapie oceny merytorycznej.
Projekt zostaje wybrany do dofinansowania, gdy spełni wszystkie kryteria określone dla Działania 8.1. Jeżeli oceniający wskaże poprzez
zaznaczenie wartości nie, że wniosek o dofinansowanie projektu nie spełnia kryterium/kryteriów wyboru projektu dopuszcza się możliwość
wprowadzenia modyfikacji pozwalającej spełnić kryteria. Zasady wprowadzenia modyfikacji oraz ich dopuszczalny zakres określi instytucja
wzywająca do złożenia wniosków.
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18. Kryteria oceny w ramach EFS dla trybu pozakonkursowego
a) Kryteria oceny formalnej w ramach EFS dla trybu pozakonkursowego

Do oceny formalnej zostaną dopuszczone wnioski o dofinansowanie, które wpłynęły do instytucji oceniającej wnioski w terminie określonym
w wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Lp.

1.

Nazwa kryterium

Definicja kryterium

Poprawność wypełnienia i kompletność
złożonego wniosku

Wniosek o dofinansowanie jest kompletny, został sporządzony w
języku polskim oraz złożony zgodnie z wezwaniem do złożenia
wniosku. Wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki zostały
podpisane zgodnie z prawem reprezentacji. Wniosek o
dofinansowanie zawiera wszystkie wymagane, aktualne, poprawnie
wypełnione załączniki, które są czytelne a kopie potwierdzone za
zgodność z oryginałem.

Opis znaczenia
kryterium

Tak/Nie

Przy tym kryterium weryfikowane jest między innymi, czy do wniosku dołączono
wszystkie wymagane załączniki, czy zostały przygotowane na właściwych
formularzach oraz czy są aktualne, zgodnie z zasadami określonymi w instrukcji
wypełniania wniosku o dofinansowanie. W przypadku dopuszczenia składania
wniosku w formie papierowej ocenie podlega również zgodność formularza
wniosku o dofinansowanie z obowiązującym wzorem.

Projekt jest zgodny z zapisami SzOOP.
2.

Kwalifikowalność projektu i
Wnioskodawcy

W ramach tego kryterium sprawdzane jest, czy projekt jest zgodny z zapisami
SzOOP w tym zwłaszcza w zakresie załącznika pod nazwą Wykaz projektów
zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego
SzOOP. Dofinansowania nie może otrzymać projekt, który został usunięty z

Tak/Nie
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wymienionego powyżej wykazu lub zakłada realizację działań niezgodnych z
zapisami SzOOP. Kryterium jest weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o
dofinansowanie.

3.

Realizacja projektu
złożenia wniosku

przed

Wnioskodawca złożył oświadczenie, że nie rozpoczął realizacji
projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie albo że
dniem realizując projekt przed dniem złożenia wniosku, przestrzegał
obowiązujących przepisów prawa dotyczących danej operacji.

Tak/Nie

Spełnienie kryterium jest weryfikowane na podstawie podpisanych oświadczeń
Wnioskodawcy.

4.

Zakaz podwójnego finansowania

W wyniku otrzymania przez projekt dofinansowania we
wnioskowanej wysokości, na określone wydatki kwalifikowalne, w
projekcie nie dojdzie do podwójnego dofinansowania.

Tak/Nie

Kryterium weryfikowane na podstawie podpisanego oświadczenia Wnioskodawcy
we wniosku o dofinansowanie.

5.

Poprawność zakwalifikowania projektu
jako objętego/nieobjętego pomocą
publiczną/pomocą de minimis

Czy prawidłowo zakwalifikowano projekt pod kątem występowania
pomocy publicznej/pomocy de minimis?
W ramach tego kryterium wniosek o dofinansowanie projektu będzie
weryfikowany pod kątem prawidłowego zidentyfikowania przez Wnioskodawcę
występowania pomocy publicznej/pomocy de minimis tj. czy zaznaczono w nim
wydatki objęte pomocą publiczna/pomocą de minimis.

Tak/Nie/Nie dotyczy

b)
Kryteria merytoryczne w ramach EFS dla trybu pozakonkursowego
Kryteria oceny merytorycznej są weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu.
Lp.

Nazwa kryterium

Definicja kryterium

Opis znaczenia
kryterium
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1.

2.

Kryterium zgodności projektu z celami
szczegółowymi RPO WD 2014-2020

Kryterium osiągnięcia
skwantyfikowanych rezultatów

Czy projekt jest zgodny z właściwym celem szczegółowym RPO
WD 2014-2020?
Kryterium ma na celu zapewnienie, że realizowane projekty będą zgodne z
założeniami RPO WD 2014-2020. Kryterium zostanie zweryfikowane na
podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu.

Czy w ramach projektu wskazano wszystkie wskaźniki dotyczące
zakresu realizacji projektu wynikające z zapisów SzOOP oraz czy
zaplanowane wartości wskaźników są:
 adekwatne w stosunku do potrzeb i celów projektu,
 realne do osiągnięcia?

Tak/Nie

Tak/Nie

Kryterium ma na celu zapewnić zgodność projektu z zapisami SzOOP w zakresie
wskaźników. Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o
dofinasowanie projektu.

3.

Kryterium racjonalności
harmonogramu

Czy harmonogram projektu jest racjonalny w stosunku do
przedstawionego zakresu projektu?
Kryterium zapewni, że okres realizacji projektu zostanie zaplanowany w sposób
racjonalny. Kryterium weryfikowane na podstawie wniosku o dofinansowanie
projektu.

Tak/Nie

Czy prawidłowo sporządzono budżet projektu oraz czy wydatki
zaplanowane w budżecie są efektywne?
4.

5.

Kryterium budżetu projektu

Kryterium grupy docelowej

Kryterium umożliwia ocenę budżetu projektu pod kątem zgodności z
harmonogramem projektu, wytycznymi, efektywnością kosztową oraz
warunkami wskazanymi w wezwaniu do złożenia wniosku. Kryterium zostanie
zweryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu.

Czy dobór grupy docelowej jest adekwatny do założeń projektu, w
tym czy zawiera wystarczający opis:

Tak/Nie

Tak/Nie

 grupy docelowej, jaka będzie wspierana w ramach
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projektu wraz z uzasadnieniem;
potrzeb i oczekiwań uczestników projektu w kontekście
wsparcia, które ma być udzielane w ramach projektu;
skali zainteresowania projektem;
barier, na które napotykają uczestnicy projektu;
sposobu rekrutacji uczestników projektu, w tym kryteriów
rekrutacji;
sposobu zapewnienia dostępności do procesu rekrutacji
dla osób z niepełnosprawnościami?

Kryterium ma na celu dostosowanie zakresu projektu przede wszystkim do
potrzeb i wielkości grupy docelowej. Kryterium zostanie zweryfikowane na
podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu.

c) Kryteria horyzontalne w ramach EFS dla trybu pozakonkursowego
Kryteria są weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu.
Lp.

Nazwa kryterium

Definicja kryterium

Opis znaczenia
kryterium

Czy projekt jest zgodny z przepisami prawa krajowego i unijnego?
1.

Kryterium zgodności projektu z
prawem

Kryterium ma na celu zapewnienie, że realizowane projekty będą zgodne z prawem.
W ramach weryfikacji kryterium należy ocenić zgodność projektu między innymi z
przepisami w zakresie pomocy publicznej, prawa pracy, kodeksu cywilnego oraz
zamówień publicznych.

Tak/Nie

2.

Kryterium zgodności z właściwymi

Czy projekt jest zgodny z właściwymi politykami, zasadami

Tak/Nie
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politykami i zasadami

wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans i niedyskryminacji
oraz koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem
wspólnotowym?
Kryterium ma na celu zapewnić zgodność projektu z zasadami wspólnotowymi.
Weryfikacji podlega między innymi spełnienie zasady równości szans
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

3.

Kryterium zgodności z wytycznymi
programowymi i horyzontalnymi

Czy projekt jest zgodny z zapisami wytycznych programowych
i horyzontalnych?
Tak/Nie
Kryterium ma na celu zapewnić zgodność projektu z wytycznymi programowymi
i horyzontalnymi.

Czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn?
4.

Kryterium realizacji zasady
równości szans kobiet i mężczyzn

Kryterium ma na celu zapewnić zgodność projektu z zasadą równości szans kobiet
i mężczyzn. Wniosek o dofinansowanie będzie oceniany według standardu
minimum.

Tak/Nie

19. Kryteria dostępu dla Działanie 8.1 – nabór w trybie pozakonkursowym
Lp.

1.

Nazwa kryterium

Definicja kryterium

Opis znaczenia
kryterium

Kryterium efektywności
zatrudnieniowej

Czy projekt zakłada:
– wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników nie
kwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup
docelowych na poziomie co najmniej 45%,
– dla osób w wieku powyżej 50 lata - wskaźnik efektywności
zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 35%,
– dla osób długotrwale bezrobotnych - wskaźnik efektywności
zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 30%,

Tak/Nie
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– dla osób o niskich kwalifikacjach – wskaźnik efektywności
zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 36%,
– dla osób niepełnosprawnych - wskaźnik efektywności
zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 20%?
Instytucja Pośrednicząca po uzyskaniu zgody Instytucji Zarządzającej może
zdecydować o obniżeniu minimalnych poziomów efektywności zatrudnieniowej
dla poszczególnych grup docelowych o 5 punktów procentowych (pp)
w przypadku powiatów, w których stopa bezrobocia rejestrowanego przekracza
średnią wojewódzką przy jednoczesnym podniesieniu minimalnych poziomów
efektywności zatrudnieniowej dla poszczególnych grup docelowych o 5 pp.
w przypadku powiatów, w których stopa bezrobocia rejestrowanego jest niższa
niż średnia województwa. Decyzja w tym zakresie podawana jest przez Instytucję
Pośredniczącą w wezwaniu do złożenia wniosków.
Projekty przewidujące, że jednym z rezultatów będzie podjęcie zatrudnienia przez
co najmniej określony powyżej odsetek uczestników projektu, przyczynią się do
zwiększenia skuteczności realizowanego wsparcia. Ponadto kryterium pozytywnie
wpłynie na trwałość osiąganych rezultatów i przyczyni się do zwiększenia
aktywności zawodowej mieszkańców regionu.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów wniosku
o dofinansowanie projektu. Dokładna definicja sposobu pomiaru efektywności
zatrudnieniowej została zawarta pod tabelą, docelowo sposób mierzenia
kryterium zostanie określony na poziomie wytycznych horyzontalnych
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

2.

Kryterium grupy docelowej

Czy projekt jest skierowany do osób niepełnosprawnych – w
proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja osób
niepełnosprawnych kwalifikujących się do objęcia wsparciem w
ramach projektu (należących do I lub II profilu pomocy) i
zarejestrowanych w rejestrze danego PUP w stosunku do ogólnej
liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych w wieku od 30 roku bez
względu na profil pomocy (według stanu na koniec roku
kalendarzowego poprzedzającego dzień wezwania do złożenia
wniosku)?

Tak/Nie
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Kryterium odnosi się do rekrutacji prowadzonej w okresie realizacji projektu.
Wprowadzenie kryterium wynika z konieczności osiągnięcia określonych
wskaźników produktów w ramach projektów oraz objęcia wsparciem grup
znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Kryterium zostanie
zweryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu.

3.

Kryterium grupy docelowej

Czy projekt jest skierowany do osób długotrwale bezrobotnych –
w proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja osób długotrwale
bezrobotnych kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach
projektu (należących do I lub II profilu pomocy) i zarejestrowanych
w rejestrze danego PUP w stosunku do ogólnej liczby
zarejestrowanych osób bezrobotnych w wieku od 30 roku życia bez
względu na profil pomocy (według stanu na koniec roku
kalendarzowego poprzedzającego dzień wezwania do złożenia
wniosku)?

Tak/Nie

Kryterium odnosi się do rekrutacji prowadzonej w okresie realizacji projektu.
Wprowadzenie kryterium wynika z konieczności osiągnięcia określonych
wskaźników produktów w ramach projektów oraz objęcia wsparciem grup
znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Kryterium zostanie
zweryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu.

Przy mierzeniu kryterium efektywności zatrudnieniowej należy stosować poniższe zasady określone na podstawie projektu wytycznych
horyzontalnych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata
2014-2020 :
1. efektywność zatrudnieniowa jest mierzona wśród uczestników projektu, którzy w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie byli osobami
bezrobotnymi lub osobami biernymi zawodowo;
2. zakończenie udziału w projekcie to zakończenie uczestnictwa w formie lub formach wsparcia realizowanych w ramach projektu EFS zgodnie ze ścieżką udziału w projekcie. W przypadku projektów, których głównym celem jest podjęcie zatrudnienia, zakończenie udziału w
projekcie z powodu podjęcia pracy wcześniej, niż uprzednio było to planowane, należy uznać za zakończenie udziału w projekcie zgodnie z
zaplanowaną ścieżką;
3. zatrudnienie to podjęcie pracy w oparciu o:
a) stosunek pracy,
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4.

5.
a)
b)

6.

7.
8.

9.

b) stosunek cywilnoprawny,
c) samozatrudnienie;
kryterium efektywności zatrudnieniowej w przypadku stosunku pracy należy uznać za spełnione jeżeli uczestnik projektu zostanie
zatrudniony na nieprzerwany okres co najmniej trzech miesięcy, przynajmniej na ¼ etatu. Istotna jest data rozpoczęcia pracy (nawiązania
stosunku pracy) wskazana w dokumencie stanowiącym podstawę nawiązania stosunku pracy. W liczbie osób pracujących na podstawie
stosunku pracy należy uwzględniać wyłącznie uczestników zatrudnionych, co najmniej na okres trzech miesięcy i przynajmniej na ¼ etatu.
Tym samym, co do zasady powinna to być jedna umowa (lub inny dokument będący podstawą nawiązania stosunku pracy) zawarta w
związku z nawiązaniem stosunku pracy na minimum trzy miesiące i przynajmniej na 1/4 etatu. Niemniej, dopuszcza się również sytuacje, w
których uczestnik udokumentuje fakt podjęcia pracy na podstawie kilku umów (lub innych dokumentów stanowiących podstawę do
nawiązania stosunku pracy), pod warunkiem potwierdzenia zatrudnienia na łączny okres trzech miesięcy.
w przypadku, gdy uczestnik projektu rozpoczął realizację zadań na podstawie umowy cywilnoprawnej, warunkiem uwzględnienia takiej
osoby w liczbie uczestników projektu, którzy podjęli zatrudnienie po zakończeniu wsparcia jest spełnienie dwóch przesłanek:
umowa cywilnoprawna jest zawarta na minimum trzy miesiące oraz
wartość umowy jest równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W przypadku umowy o dzieło, w której nie określono czasu trwania umowy, wartość umowy musi
być równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę.
warunkiem uwzględnienia uczestnika projektu, który po zakończeniu udziału w projekcie podjął działalność gospodarczą, w liczbie osób
pracujących jest dostarczenie dokumentu potwierdzającego fakt prowadzenia działalności gospodarczej przez okres minimum trzech
miesięcy następujących po dacie zakończenia udziału w projekcie. W przypadku podjęcia samozatrudnienia, należy brać pod uwagę datę
rozpoczęcia działalności gospodarczej, nie zaś sam moment dokonania rejestracji firmy;
z kryterium efektywności zatrudnieniowej są wyłączone osoby, które podjęły samozatrudnienie, w wyniku otrzymania w ramach projektu
współfinansowanego z EFS zwrotnych lub bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej;
zatrudnienie subsydiowane jest uwzględniane w kryterium efektywności zatrudnieniowej pod warunkiem realizacji tej formy wsparcia poza
projektami współfinansowanymi ze środków EFS. W liczbie pracujących nie uwzględnia się zatem osoby, która została zatrudniona
(zatrudnienie subsydiowane) w ramach projektu współfinansowanego z EFS;
w celu potwierdzenia podjęcia zatrudnienia jest wystarczające dostarczenie przez uczestnika projektu dokumentów potwierdzających
podjęcie pracy lub samozatrudnienia (np. kopia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu,
zaświadczenie potwierdzające rejestrację działalności gospodarczej, zaświadczenie PUP o wyrejestrowaniu z rejestru bezrobotnych z
powodu podjęcia pracy). Na etapie rekrutacji do projektu beneficjent zobowiąże uczestników projektu do dostarczenia dokumentów
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potwierdzających zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie - o ile uczestnik ten podejmie zatrudnienie. W przypadku
samozatrudnienia dopuszcza się przedstawienie wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
10. kryterium efektywności zatrudnieniowej jest mierzone w odniesieniu do grup docelowych (np. osoby długotrwale bezrobotne, osoby z
niepełnosprawnościami). Jeżeli jeden uczestnik projektu kwalifikuje się do kilku grup docelowych, wówczas jest on wykazywany we
wszystkich kategoriach, do których należy (np. długotrwałe bezrobocie, niepełnosprawność).

146

20.

Kryteria wyboru projektów dla trybu pozakonkursowego w ramach Działania 11.1

Kryteria wyboru projektów dla trybu pozakonkursowego w ramach Działania 11.1 zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WD 20142020 uchwałą nr 3/15
1. Kryteria formalne – kryteria, których spełnienie jest konieczne do przyznania dofinansowania. Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu wartości tak, nie lub nie dotyczy. Kryteria formalne są weryfikowane podczas oceny formalnej wniosku o dofinansowanie
projektu.
2. Kryteria merytoryczne – spełnienie kryteriów jest konieczne do przyznania dofinansowania. W przypadku trybu pozakonkursowego ocena
spełnienia kryteriów polega na przypisaniu wartości tak lub nie. Kryteria są weryfikowane na etapie oceny merytorycznej. Sposób weryfikacji
kryteriów może zostać doprecyzowany w karcie oceny merytorycznej.
3. Kryteria dostępu – spełnienie kryteriów jest konieczne do przyznania dofinansowania. Kryteria dostępu są oceniane na etapie oceny
merytorycznej lub oceny formalnej w zależności od decyzji instytucji oceniającej wnioski wyrażonej w wezwaniu do złożenia wniosków.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu im wartości tak lub nie.
4. Kryteria horyzontalne – spełnienie kryteriów jest konieczne do przyznania dofinansowania. Ocena spełnienia kryteriów polega na
przypisaniu wartości tak, nie lub nie dotyczy. Kryteria horyzontalne dotyczą zgodności projektu z przepisami prawa oraz zasadami unijnymi.
Kryteria są weryfikowane na etapie oceny merytorycznej.
Projekt zostaje wybrany do dofinansowania, gdy spełni wszystkie kryteria określone dla Działania 11.1. Jeżeli oceniający wskaże poprzez
zaznaczenie wartości „nie”, że wniosek o dofinansowanie projektu nie spełnia kryterium/kryteriów wyboru projektu dopuszcza się możliwość
wprowadzenia modyfikacji pozwalającej spełnić kryteria. Zasady wprowadzenia modyfikacji oraz ich dopuszczalny zakres określi instytucja
wzywająca do złożenia wniosków.
a) Kryteria oceny formalnej w ramach EFS dla trybu pozakonkursowego
Do oceny formalnej zostaną dopuszczone wnioski o dofinansowanie, które wpłynęły do instytucji oceniającej wnioski w terminie określonym w
wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie.
Lp.
1.

Nazwa kryterium
Poprawność wypełnienia i

Definicja kryterium
Wniosek o dofinansowanie jest kompletny, został sporządzony w

Opis znaczenia
kryterium
Tak/Nie
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kompletność złożonego wniosku

języku polskim oraz złożony zgodnie z wezwaniem do złożenia
wniosku. Wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki zostały
podpisane zgodnie z prawem reprezentacji. Wniosek o
dofinansowanie zawiera wszystkie wymagane, aktualne, poprawnie
wypełnione załączniki, które są czytelne a kopie potwierdzone za
zgodność z oryginałem.
Przy tym kryterium weryfikowane jest między innymi, czy do wniosku dołączono
wszystkie wymagane załączniki, czy zostały przygotowane na właściwych
formularzach oraz czy są aktualne, zgodnie z zasadami określonymi w instrukcji
wypełniania wniosku o dofinansowanie. W przypadku dopuszczenia składania
wniosku w formie papierowej ocenie podlega również zgodność formularza
wniosku o dofinansowanie z obowiązującym wzorem.

Projekt jest zgodny z zapisami SzOOP.

2.

3.

Kwalifikowalność projektu i
Wnioskodawcy

W ramach tego kryterium sprawdzane jest, czy projekt jest zgodny z zapisami
SzOOP w tym zwłaszcza w zakresie załącznika pod nazwą Wykaz projektów
zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego
SzOOP. Dofinansowania nie może otrzymać projekt, który został usunięty z
wymienionego powyżej wykazu lub zakłada realizację działań niezgodnych z
zapisami SzOOP. Kryterium jest weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o
dofinansowanie.

Wnioskodawca złożył oświadczenie, że nie rozpoczął realizacji
projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie albo że
Realizacja projektu przed dniem realizując projekt przed dniem złożenia wniosku, przestrzegał
obowiązujących przepisów prawa dotyczących danej operacji.
złożenia wniosku

Tak/Nie

Tak/Nie

Spełnienie kryterium jest weryfikowane na podstawie podpisanych oświadczeń
Wnioskodawcy.
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4.

Zakaz podwójnego finansowania

W wyniku otrzymania przez projekt dofinansowania we
wnioskowanej wysokości, na określone wydatki kwalifikowalne, w
projekcie nie dojdzie do podwójnego dofinansowania.

Tak/Nie

Kryterium weryfikowane na podstawie podpisanego oświadczenia Wnioskodawcy
we wniosku o dofinansowanie.

Wnioskodawca zapewnił odpowiedni poziom wkładu własnego.
5.

Wkład własny

W ramach tego kryterium sprawdzane jest czy Wnioskodawca przewidział w
projekcie odpowiedni procent wkładu własnego, określony w wezwaniu do
złożenia wniosku.

Tak/Nie/Nie dotyczy

b) Kryteria merytoryczne w ramach EFS dla trybu pozakonkursowego
Kryteria oceny merytorycznej są weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu.
Lp.

1.

2.

Nazwa kryterium
Kryterium zgodności projektu z
celami szczegółowymi RPO WD
2014-2020

Kryterium osiągnięcia
skwantyfikowanych rezultatów

Definicja kryterium

Opis znaczenia
kryterium

Czy projekt jest zgodny z właściwym celem szczegółowym RPO WD
2014-2020?
Tak/Nie

Kryterium ma na celu zapewnienie, że realizowane projekty będą zgodne z
założeniami RPO WD 2014-2020. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów wniosku o dofinansowanie projektu.

Czy w ramach projektu wskazano wszystkie wskaźniki dotyczące
zakresu realizacji projektu wynikające z zapisów SzOOP oraz czy
zaplanowane wartości wskaźników są:

Tak/Nie

adekwatne w stosunku do potrzeb i celów projektu,
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realne do osiągnięcia?

Kryterium ma na celu zapewnić zgodność projektu z zapisami SzOOP w zakresie
wskaźników. Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o
dofinasowanie projektu.

Czy prawidłowo sporządzono budżet projektu oraz czy wydatki
zaplanowane w budżecie są efektywne?
3.

Kryterium budżetu projektu

Kryterium umożliwia ocenę budżetu projektu pod kątem zgodności z
harmonogramem projektu, wytycznymi, efektywnością kosztową oraz warunkami
wskazanymi w wezwaniu do złożenia wniosku. Kryterium zostanie zweryfikowane
na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu.

Tak/Nie

c) Kryteria horyzontalne w ramach EFS dla trybu pozakonkursowego
Kryteria są weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu.
Lp.

Nazwa kryterium

Definicja kryterium

Opis znaczenia
kryterium

Czy projekt jest zgodny z przepisami prawa krajowego i unijnego?
1.

Kryterium zgodności projektu z
prawem

Kryterium ma na celu zapewnienie, że realizowane projekty będą zgodne z
prawem. W ramach weryfikacji kryterium należy ocenić zgodność projektu między
innymi z przepisami w zakresie pomocy publicznej, prawa pracy, kodeksu
cywilnego oraz zamówień publicznych.

Tak/Nie
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2.

Kryterium zgodności z właściwymi
politykami i zasadami

Czy projekt jest zgodny z właściwymi politykami, zasadami
wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans i niedyskryminacji
oraz koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem
wspólnotowym?

Tak/Nie

Kryterium ma na celu zapewnić zgodność projektu z zasadami wspólnotowymi.
Weryfikacji podlega między innymi spełnienie zasady równości szans
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

3.

Kryterium zgodności z wytycznymi
programowymi i horyzontalnymi

Czy projekt jest zgodny z zapisami wytycznych programowych
i horyzontalnych?
Tak/Nie
Kryterium ma na celu zapewnić zgodność projektu z wytycznymi programowymi
i horyzontalnymi.

Czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn?
4.

Kryterium realizacji zasady równości
szans kobiet i mężczyzn

Kryterium ma na celu zapewnić zgodność projektu z zasadą równości szans kobiet
i mężczyzn. Wniosek o dofinansowanie będzie oceniany według standardu
minimum.

Tak/Nie
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d) Kryteria dostępu dla Działania 11.1 – nabór w trybie pozakonkursowym

Lp.

Nazwa kryterium

Definicja kryterium

Czy projekt jest
dolnośląskiego?
1.

Opis znaczenia
kryterium
(ocena sposobu
spełnienia kryterium
według skali
punktowej lub
odpowiedzi
tak/nie/nie dotyczy)

realizowany

na

obszarze

województwa

Kryterium obszaru realizacji

Tak/nie
Kryterium zostanie zweryfikowane
o dofinansowanie projektu.

na

podstawie

zapisów

wniosku

Czy projekt posiada kadrę i zaplecze techniczne zapewniające
wykonalność projektu pod względem technicznym i finansowym?
2.

Kryterium wykonalność projektu

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów wniosku
o dofinansowanie projektu. Kryterium ma na celu zapewnić gotowość
organizacyjno-instytucjonalną do realizacji projektu, w tym posiadanie kadry i
zaplecza technicznego gwarantującego wykonalność projektu pod względem
technicznym i finansowym.

Tak/Nie
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Kryteria oceny zgodności projektów ze Strategią ZIT
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Założenia ogólne:
1. Liczba możliwych do zdobycia punktów zostanie określone w regulaminie konkursu. Jednak ostatecznie będzie stanowić 50% wszystkich
możliwych do zdobycia punktów podczas całego procesu oceny.
I sekcja – ocena ogólna
EFRR i EFS:
a
B
Lp. Nazwa kryterium

1

2

c
Definicja kryterium

Ocena zgodności projektu ze Strategią Weryfikacja czy projekt wpisuje się w
ZIT
strategię ZIT

Poprawność doboru wskaźników

W ramach kryterium będzie sprawdzane czy
wybrane wskaźniki produktu i rezultatu
odzwierciedlają zakres rzeczowy projektu,
a założone do osiągnięcia wartości są realne
do osiągnięcia (nie zostały sztucznie
zawyżone lub zaniżone)

d
Opis znaczenia kryterium

e
Waga
kryterium
%

TAK/NIE
Kryterium obligatoryjne (kluczowe) –
niespełnienie oznacza odrzucenia wniosku
TAK/NIE/NIE DOTYCZY
Kryterium obligatoryjne (kluczowe) –
niespełnienie oznacza odrzucenia wniosku

Kryterium dotyczy wyłącznie wskaźników
zapisanych w Strategii ZIT wynikających z
Porozumienia7.
Kryterium dotyczy wyłącznie projektów, które
realizują
wskaźniki
dla
których
w
Porozumieniu
określono
wartości
Porozumienie w sprawie powierzenia zadań w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego 2014-2020 przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego
7
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docelowe.
3

4

5

Wpływ projektu na realizację Strategii Weryfikowany będzie faktyczny wpływ
ZIT
przedsięwzięcia
na
minimalizację
negatywnych zjawisk opisanych w Strategii
ZIT oraz faktyczny wpływ projektu na
realizację zamierzeń strategicznych ZIT.
Sprawdzana
będzie zbieżność zapisów
dokumentacji aplikacyjnej z zapisami Strategii
ZIT. Ocena w tym aspekcie będzie opisowa i
będzie zawierała szczegółowe uzasadnienie
dla przyznanej liczby punktów. Każdorazowo
w regulaminie konkursu będzie wykazane
jakie elementy będą brane pod uwagę przy
ocenie tego kryterium (zakłada się, że będą to
różne czynniki adekwatne do danego typu
projektów).
Wpływ realizacji projektu na realizację Weryfikowany będzie poziom wpływu
wartości
docelowej
wskaźników wskaźników zawartych w projekcie na
monitoringu realizacji celów Strategii realizacje wartości docelowych wskaźników
ZIT wynikających z Porozumienia
Strategii ZIT wynikających z Porozumienia.
(wskaźników Ram Wykonania i pozostałych z
RPO). Każdorazowo w regulaminie konkursu
będzie określane, jakie wskaźniki będą brane
pod uwagę przy tym kryterium, a także
ustalana będzie waga poszczególnych
wskaźników oraz progi wartości wskaźnika
niezbędne dla przyznania punktów.
Komplementarny charakter projektu
W
ramach
tego
kryterium
będzie
weryfikowane
czy
istnieją
projekty
powiązane ze zgłoszonym projektem , które
zostały zrealizowane, bądź są w trakcie
realizacji, bądź zostały zgłoszone w ramach

Kryterium punktowe
(Liczba możliwych do zdobycia punktów zostanie
określone w regulaminie konkursu)

50%

Kryterium punktowe
(Liczba możliwych do zdobycia punktów zostanie
określone w regulaminie konkursu)

40%

Kryterium punktowe
(Liczba możliwych do zdobycia punktów zostanie
określone w regulaminie konkursu)

10%
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tego samego naboru.
Projekty
te
mogą
polegać
na
wykorzystywaniu efektów realizacji innego
projektu, wzmocnieniu trwałości efektów
jednego przedsięwzięcia realizacją drugiego,
bardziej kompleksowym potraktowaniem
problemu m.in. poprzez zaadresowanie
projektu do tej samej grupy docelowej, tego
samego
beneficjenta,
tego
samego
terytorium, uzależnienia realizacji jednego
projektu od przeprowadzenia innego
przedsięwzięcia itd.

Punktacja do kryterium nr 4 Wpływ realizacji projektu na realizację wartości docelowej wskaźników monitoringu realizacji celów Strategii ZIT
Wyszczególnienie
0 (brak wpływu i wpływ
nieznaczący)

Wskaźnik nr 1 (wskazany w regulaminie
konkursu)
Wartość wskaźnika (wyrażona liczbowo
lub %) wskazana w regulaminie konkursu

Wskaźnik nr 2 (wskazany w regulaminie
konkursu)
Wartość wskaźnika (wyrażona liczbowo lub
%) wskazana w regulaminie konkursu

25% maksymalnej oceny
(niski wpływ)

Wartość wskaźnika (wyrażona liczbowo
lub %) wskazana w regulaminie konkursu

Wartość wskaźnika (wyrażona liczbowo lub
%) wskazana w regulaminie konkursu

50% maksymalnej oceny
(średni wpływ)

Wartość wskaźnika (wyrażona liczbowo
lub %) wskazana w regulaminie konkursu

Wartość wskaźnika (wyrażona liczbowo lub
%) wskazana w regulaminie konkursu

100% maksymalnej oceny
(wysoki wpływ)

Wartość wskaźnika (wyrażona liczbowo
lub %) wskazana w regulaminie konkursu

Wartość wskaźnika (wyrażona liczbowo lub
%) wskazana w regulaminie konkursu

Waga danego wskaźnika

Waga wskaźnika (wyrażona procentowo)
wskazana w regulaminie konkursu

Waga wskaźnika (wyrażona procentowo)
wskazana w regulaminie konkursu

Wskaźnik nr „n” (wskazany w
regulaminie konkursu)
Wartość wskaźnika (wyrażona liczbowo
lub %) wskazana w regulaminie
konkursu
Wartość wskaźnika (wyrażona liczbowo
lub %) wskazana w regulaminie
konkursu
Wartość wskaźnika (wyrażona liczbowo
lub %) wskazana w regulaminie
konkursu
Wartość wskaźnika (wyrażona liczbowo
lub %) wskazana w regulaminie
konkursu
Waga wskaźnika (wyrażona
procentowo) wskazana w regulaminie
konkursu
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Ocena:
(max …. pkt. – 100%)

Punktacja do kryterium nr 5 Komplementarny charakter projektu
Punktacja
0
25% maksymalnej oceny
50% maksymalnej oceny
100% maksymalnej oceny

Brak komplementarności
Projekt komplementarny z co najmniej jednym projektem
Projekt komplementarny z co najmniej trzema projektami, w tym minimum jednym w
ramach naboru
Projekt komplementarny z co najmniej pięcioma projektami, w tym minimum trzema
w ramach naboru

Ocena:
(max …. pkt. – 100%)

II sekcja – minimum punktowe
EFRR i EFS:
a
Lp.

b
Nazwa kryterium

c
Definicja kryterium

d
Opis znaczenia kryterium

1

Uzyskanie przez projekt minimum
punktowego

W ramach tego kryterium będzie sprawdzane czy, projekt
otrzymał co najmniej 15% możliwych do uzyskania
punktów na tym etapie oceny

TAK/NIE
Kryterium obligatoryjne (kluczowe) –
niespełnienie oznacza odrzucenia wniosku

III sekcja – limit alokacji
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EFRR:

a
Lp.

b
Nazwa kryterium

c
Definicja kryterium

d
Opis znaczenia kryterium

1

Limit alokacji

W ramach tego kryterium utworzona zostanie lista projektów
wg liczby zdobytych punktów wraz z wyszczególnieniem
wnioskowanego dofinansowania dla każdego projektu. W
sytuacji, w której projekty uzyskają taką samą liczbę punktów
o kolejności na liście rankingowej zdecyduje liczba punktów w
kryterium „Wpływ projektu na realizację Strategii ZIT”, a
następnie liczba punktów w kryterium „Wpływ realizacji
projektu na realizację wartości docelowej wskaźników
monitoringu realizacji celów Strategii ZIT”. Następnie biorąc
pod uwagę określoną w regulaminie konkursu kwotę alokacji
(tj. 200% alokacji przewidzianej na nabór) nastąpi ocena
wszystkich projektów, które przeszły do tego etapu oceny.
Kryterium to spełnią te projekty, których łączna wartość
wnioskowanej dotacji (uwzględniając kolejność projektów na
liście) nie przekroczy 200% środków przewidzianych na
konkurs, z zastrzeżeniem dwóch sytuacji:
- gdy pomimo zastosowania kryteriów różnicujących ostatni
projekt na liście mieszczący się w 200 % dostępnej alokacji
przeznaczonej na nabór ma równorzędną pozycję z innym/
innymi projektami na liście , które wykraczają poza 200 %
dostępnej alokacji na nabór, kryterium spełniają wszystkie ww.
projekty znajdujące się na równorzędnej pozycji w liście
projektów i tym samym alokacja 200 % jest przekraczana.
- gdy w danym naborze pierwszy lub dwa pierwsze projekty
przekraczają 200 % dostępnej alokacji na nabór, ww. alokacja
jest przekraczana i kryterium spełniają automatycznie 3

Kryterium obligatoryjne (kluczowe) –
niespełnienie oznacza odrzucenia wniosku
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pierwsze projektu na liście, przy czym jeśli pomimo
zastosowania kryteriów różnicujących trzeci projekt na liście
ma równorzędną pozycję z innym/ innymi projektami na liście
projektów, wówczas kryterium spełniają również pozostałe
projekty znajdujące się na pozycji 3 listy, bez względu na ich
liczbę.
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