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KRYTERIA DLA OSI PRIORYTETOWEJ VI REWITALIZACJA I POTENCJAŁ ENDOGENICZNY REGIONU 

KRYTERIA FORMALNE DOPUSZCZAJĄCE  

Lp. Kryterium Sposób oceny kryterium Tak / nie / nie dotyczy 

1 

Złożenie wniosku 

o dofinansowanie we 

właściwej instytucji. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy wniosek o dofinansowanie złożono we właściwej 

instytucji. Instytucja, do której składane są wnioski o dofinansowanie określona zostanie w Regulaminie 

konkursu w przypadku trybu konkursowego lub w wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie 

w trybie pozakonkursowym. 

Tak / nie 

(niespełnienie skutkować będzie 

negatywną oceną wniosku) 

2 

Złożenie wniosku 

o dofinansowanie 

w określonej formie 

i w określonym terminie. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy: 

- wniosek o dofinansowanie złożono w określonej formie (elektronicznej lub papierowej) i w terminie 

podanym w Regulaminie konkursu w przypadku trybu konkursowego  

Tak / nie 

(niespełnienie skutkować będzie 

negatywną oceną wniosku) 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy: 

 wniosek o dofinansowanie złożono w określonej formie (elektronicznej lub papierowej) i w terminie 
podanym w wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym 

Tak/Nie  

(niespełnienie w przypadku terminu 

podanego w pierwszym wezwaniu 

skutkować będzie skierowaniem drugiego 

wezwania z ostatecznym terminem 

złożenia wniosku; niespełnienie w 

przypadku drugiego ostatecznego 

terminu skutkować będzie negatywną 

oceną wniosku i wykreśleniem go z 

wykazu projektów zidentyfikowanych 

stanowiącego załącznik do 

Szczegółowego opisu osi priorytetowych 



RPO WŁ na lata 2014-2020) 

3 

Złożenie wniosku 

o dofinansowanie w ramach 

właściwego działania lub 

poddziałania oraz naboru. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy projekt wpisuje się we właściwe działanie lub 

poddziałanie zgodnie ze Szczegółowym opisem osi priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 i został 

złożony w ramach naboru określonego w Regulaminie konkursu (dla trybu konkursowego) lub w wezwaniu 

do złożenia wniosku o dofinansowanie (dla trybu pozakonkursowego). 

Tak / nie  

(niespełnienie skutkować będzie 

negatywną oceną wniosku) 

4 

Przygotowanie formularza 

wniosku o dofinansowanie na 

podstawie właściwego wzoru 

dokumentu. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy formularz wniosku o dofinansowanie został sporządzony 

w oparciu o obowiązujący wzór dokumentu - wzór formularza wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik 

do Regulaminu Konkursu (dla trybu konkursowego) lub wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie 

(dla trybu pozakonkursowego). 

Tak / nie  

(niespełnienie skutkować będzie 

negatywną oceną wniosku) 

5 

Wypełnienie wniosku 

o dofinansowanie w języku 

polskim. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy wniosek o dofinansowanie wypełniono w języku polskim. 

Tak / nie  

(niespełnienie skutkować będzie 

negatywną oceną wniosku) 

6 

Wnioskodawca (partner) jest 

uprawniony do ubiegania się 

o uzyskanie dofinansowania.  

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy wnioskodawca lub partner (jeśli dotyczy) jest 

uprawniony do ubiegania się o uzyskanie dofinansowania w ramach danego działania lub poddziałania 

Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 – czy znajduje się w katalogu typów 

beneficjentów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie zawartym w punkcie 10 Szczegółowego opisu 

osi priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 dla danego działania lub poddziałania; czy spełnia warunki 

kwalifikowania się do danej kategorii beneficjentów (czy posiada odpowiedni status prawny). 

Tak / nie  

(niespełnienie skutkować będzie 

negatywną oceną wniosku) 

7 

Wnioskodawca (partner) nie 

podlega wykluczeniu 

z ubiegania się 

o dofinansowanie i nie 

orzeczono wobec niego 

zakazu dostępu do środków 

funduszy europejskich. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy wnioskodawca (partner) nie podlega wykluczeniu 

z ubiegania się o dofinansowanie i nie orzeczono wobec niego zakazu dostępu do środków funduszy 

europejskich 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 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. 

Tak / nie  

(niespełnienie skutkować będzie 

negatywną oceną wniosku) 

8 Wnioskodawca (partner) nie 

podlega wykluczeniu na 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy wnioskodawca (partner) nie podlega wykluczeniu 

z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie kryteriów określonych w odpowiednich rozporządzeniach 

Tak / nie / nie dotyczy 

(niespełnienie skutkować będzie 



podstawie przepisów 

dotyczących udzielania 

pomocy publicznej (w tym 

pomocy de minimis) (jeśli 

dotyczy). 

dotyczących udzielania pomocy publicznej – ocena tego warunku dotyczy podmiotów, w przypadku 

których wsparcie w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 przekazywane jest na podstawie rozporządzeń 

dotyczących udzielania pomocy publicznej (w tym pomocy de minimis). 

negatywną oceną wniosku) 

9 

Wnioskodawca (partner) nie 

jest przedsiębiorstwem 

w trudnej sytuacji 

w rozumieniu unijnych 

przepisów dotyczących 

pomocy publicznej (jeśli 

dotyczy). 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy wnioskodawca (partner) nie jest przedsiębiorstwem 

w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy publicznej – definicja 

przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji zamieszczona jest w pkt 24 Wytycznych dotyczących 

pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się 

w trudnej sytuacji (2014/C 249/01). 

Tak / nie / nie dotyczy 

(niespełnienie skutkować będzie 

negatywną oceną wniosku) 

10 

Wnioskodawca (partner) nie 

zalega w opłatach 

publicznoprawnych. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy wnioskodawca (partner) nie zalega z płatnościami 

składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz podatków, opłat i innych należności publicznoprawnych. 

Tak / nie   

(niespełnienie skutkować będzie 

negatywną oceną wniosku) 

11 

Prawidłowość wyboru 

partnerów w przypadku 

realizacji projektu 

partnerskiego (jeśli dotyczy). 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy w przypadku realizacji projektu partnerskiego, partnerzy 

zostali wybrani w sposób prawidłowy zgodnie z art. 33 ust. 2-4 oraz 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 

o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 

2014-2020. 

Tak / nie / nie dotyczy 

(niespełnienie skutkować będzie 

negatywną oceną wniosku) 

12 
Zgodność inwestycji z typem 

projektu. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie zgodność inwestycji z typem projektu zapisanym: 

 w przypadku trybu konkursowego - w Regulaminie konkursu (typ projektu zapisany w Regulaminie 
musi być zgodny i wynikać ze Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020), 

 w przypadku trybu pozakonkursowego - w Szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO WŁ na lata 
2014-2020 dla danego działania lub poddziałania (pkt 9). 

Tak / nie   

(niespełnienie skutkować będzie 

negatywną oceną wniosku) 

13 

Zgodność inwestycji z celem 

szczegółowym i opisem 

danego działania lub 

poddziałania 

w Szczegółowym opisie osi 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy projekt służy osiągnięciu celu szczegółowego danego 

działania lub poddziałania i jest zgodny z opisem wsparcia, zawartym w pkt 6 Szczegółowego opisu osi 

priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020. 

Tak / nie  

(niespełnienie skutkować będzie 

negatywną oceną wniosku) 



priorytetowych RPO WŁ na 

lata 2014-2020. 

14  Miejsce realizacji projektu. 

Czy projekt będzie realizowany w granicach administracyjnych województwa łódzkiego? 

Wnioskodawca jest zobligowany do realizacji projektu na terenie województwa łódzkiego. Weryfikacji 

podlega miejsce realizacji projektu wskazane we wniosku o dofinansowanie. W przypadku gdy 

przedmiotem projektu będzie przedsięwzięcie nie związane trwale z gruntem za miejsce realizacji projektu 

uznaje się siedzibę Beneficjenta bądź miejsce prowadzenia przez niego działalności gospodarczej 

(weryfikacji dokonuje się na podstawie zapisów w dokumentach rejestrowych / statutowych stanowiących 

załączniki obligatoryjne do wniosku). 

Tak / nie   

(niespełnienie skutkować będzie 

negatywną oceną wniosku) 

15 
Realizacja projektu zakończy 

się do 31.12.2023 r. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy okres realizacji projektu wskazany we wniosku 

o dofinansowanie nie wykracza poza końcową datę okresu kwalifikowalności wydatków w ramach 

działania, tj. 31 grudnia 2023 r. 

Tak / nie   

(niespełnienie skutkować będzie 

negatywną oceną wniosku) 

16 

Projekt nie 

został zakończony lub 

zrealizowany przed 

złożeniem wniosku 

o dofinansowanie. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy zgodnie z art. 65 ust. 6 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady 

(WE) nr 1083/2006, projekt będący przedmiotem oceny nie został fizycznie zakończony (w przypadku 

robót budowlanych) lub w pełni zrealizowany (w przypadku dostaw i usług) przed złożeniem wniosku 

o dofinansowanie niezależnie od tego, czy wszystkie dotyczące tego projektu płatności zostały przez 

wnioskodawcę dokonane - z zastrzeżeniem zasad określonych dla pomocy publicznej. Przez projekt 

ukończony lub zrealizowany należy rozumieć projekt, dla którego przed dniem złożenia wniosku 

o dofinansowanie nastąpił odbiór ostatnich robót, dostaw lub usług. 

Tak / nie  

(niespełnienie skutkować będzie 

negatywną oceną wniosku) 

17 

Projekt jest zgodny 

z obowiązującymi przepisami 

krajowymi i unijnymi, m.in. 

dotyczącymi stosowania 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie zgodność projektu z obowiązującymi przepisami krajowymi 

i unijnymi, w szczególności dotyczącymi stosowania pomocy publicznej, ochrony środowiska (analizowana 

będzie m.in. dopuszczalność realizacji projektu w kontekście jego wpływu na obszary chronione, w tym 

także obszary NATURA 2000), zamówień publicznych. 

Tak / nie  

(niespełnienie skutkować będzie 

negatywną oceną wniosku) 



pomocy publicznej (w tym 

pomocy de minimis), ochrony 

środowiska, zamówień 

publicznych. 

Jeżeli realizacja projektu zgłoszonego do objęcia dofinansowaniem rozpoczęła się przed dniem złożenia 

wniosku o dofinansowanie, oceniane będzie, czy w okresie tym przy realizacji projektu przestrzegano 

przepisów prawa dotyczących danej operacji. 

18 

Zgodność projektu 

z zasadami horyzontalnymi 

UE. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi Unii 

Europejskiej, wskazanymi w art. 7 i art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 

(za kwalifikowalne mogą być uznane przedsięwzięcia oddziaływujące na zagadnienia horyzontalne, 

co najmniej na poziomie neutralnym) w zakresie: 

 równości szans kobiet i mężczyzn, 

 równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, 

 zrównoważonego rozwoju. 

Tak / nie  

(niespełnienie skutkować będzie 

negatywną oceną wniosku) 

19 

Projekt jest zgodny 

z planami, dokumentami 

strategicznymi. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy projekt jest zgodny z planami, dokumentami 

strategicznymi określonymi w RPO WŁ na lata 2014-2020 i w Szczegółowym opisie osi priorytetowych 

RPO WŁ na lata 2014-2020 dla danego działania/poddziałania oraz w Regulaminie konkursu w przypadku 

trybu konkursowego. 

W przypadku działania VI.3 weryfikacji podlega, czy projekt wynika z obowiązującego (na dzień składania 

wniosku o dofinansowanie) dla danej gminy programu rewitalizacji w rozumieniu Wytycznych Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. 

Wynikanie projektu z programu rewitalizacji oznacza albo wymienienie go wprost w programie 

rewitalizacji, albo określenie go w ogólnym (zbiorczym) opisie innych, uzupełniających rodzajów działań 

rewitalizacyjnych. 

Program rewitalizacji, z którego wynika projekt rewitalizacyjny, znajduje się na prowadzonym przez IZ 

RPO WŁ wykazie programów rewitalizacji, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym 

weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów określonych w załączniku do Wytycznych 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. 

Tak / nie / nie dotyczy 

(niespełnienie skutkować będzie 

negatywną oceną wniosku) 



Projekt rewitalizacyjny musi być realizowany na obszarze rewitalizacji określonym w programie 

rewitalizacji (w wyjątkowych sytuacjach np. działań społecznych nakierowanych na mieszkańców obszaru 

rewitalizacji, dopuszcza się możliwość zlokalizowania projektu lub jego części poza obszarem rewitalizacji, 

pod warunkiem że projekt służy realizacji celów wynikających z programu rewitalizacji, co wymaga 

szczegółowego uzasadnienia). 

20 

Projekt znajduje się 

w wykazie projektów 

zidentyfikowanych 

(w przypadku trybu 

pozakonkursowego). 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy projekt, wobec którego ma być zastosowany 

pozakonkursowy tryb wyboru znajduje się w wykazie projektów zidentyfikowanych, stanowiącym załącznik 

nr 4 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020. 

Tak / nie / nie dotyczy 

(niespełnienie skutkować będzie 

negatywną oceną wniosku) 

21 

Projekt lub jego część nie 

obejmuje przedsięwzięć 

będących częścią operacji, 

które zostały objęte lub 

powinny były zostać objęte 

procedurą odzyskiwania 

w następstwie przeniesienia 

działalności produkcyjnej 

poza obszar objęty 

programem. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy projekt lub jego część nie obejmuje przedsięwzięć 

będących częścią operacji, które zostały objęte lub powinny były zostać objęte procedurą odzyskiwania 

w następstwie przeniesienia działalności produkcyjnej poza obszar objęty programem - zgodnie z art. 71 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego 

i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. 

Tak / nie  

(niespełnienie skutkować będzie 

negatywną oceną wniosku) 

 

KRYTERIA FORMALNE UZUPEŁNIAJĄCE  

Lp. Kryterium Sposób oceny kryterium Tak / nie / nie dotyczy 

1 

Wniosek o dofinansowanie 

złożono w wymaganej liczbie 

egzemplarzy. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy wniosek o dofinansowanie został złożony we 

właściwej liczbie egzemplarzy określonej: 

 w przypadku trybu konkursowego - w Regulaminie konkursu, 

 w przypadku trybu pozakonkursowego – w wezwaniu do złożenia wniosku 
o dofinansowanie. 

Tak / nie  

(niespełnienie skutkować będzie negatywną oceną 

wniosku) 

Możliwość poprawienia formularza wniosku 

i załączników w przypadku stwierdzenia braków 



formalnych lub oczywistych omyłek. 

2 
Wniosek o dofinansowanie 

zawiera wszystkie strony. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy wniosek o dofinansowanie złożony w formie 

papierowej zawiera wszystkie strony. 

Tak / nie  

(niespełnienie skutkować będzie negatywną oceną 

wniosku) 

Możliwość poprawienia formularza wniosku 

i załączników w przypadku stwierdzenia braków 

formalnych lub oczywistych omyłek. 

3 

Wniosek o dofinansowanie 

posiada uzupełnione 

wszystkie wymagane pola. 

Kryterium zostanie ocenione pod kątem poprawności wypełnienia przez wnioskodawcę 

wszystkich wymaganych pól znajdujących się we wniosku o dofinansowanie zgodnie 

z instrukcją wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak / nie  

(niespełnienie skutkować będzie negatywną oceną 

wniosku) 

Możliwość poprawienia formularza wniosku 

i załączników w przypadku stwierdzenia braków 

formalnych lub oczywistych omyłek. 

4 

Wniosek o dofinansowanie 

zawiera poprawne wyliczenia 

arytmetyczne. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy wniosek o dofinansowanie określający 

wydatki projektu i źródła finansowania zawiera prawidłowe wyliczenia arytmetyczne. 

Tak / nie  

(niespełnienie skutkować będzie negatywną oceną 

wniosku) 

Możliwość poprawienia formularza wniosku 

i załączników w przypadku stwierdzenia braków 

formalnych lub oczywistych omyłek. 

5 

Wersje papierowe 

i elektroniczna wniosku 

o dofinansowanie są 

tożsame. 

Kryterium zostanie ocenione pod kątem zgodności wersji papierowej i elektronicznej wniosku 

o dofinansowanie w zależności od przyjętego sposobu składania, określonego: 

 w przypadku trybu konkursowego - w Regulaminie konkursu, 

 w przypadku trybu pozakonkursowego – w wezwaniu do złożenia wniosku 
o dofinansowanie. 

Tak / nie  

(niespełnienie skutkować będzie negatywną oceną 

wniosku) 

Możliwość poprawienia formularza wniosku 

i załączników w przypadku stwierdzenia braków 

formalnych lub oczywistych omyłek. 



6 

Wniosek o dofinansowanie 

jest podpisany przez osobę 

upoważnioną. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy wniosek o dofinansowanie został podpisany 

przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy. 

Tak / nie  

(niespełnienie skutkować będzie negatywną oceną 

wniosku) 

Możliwość poprawienia formularza wniosku 

i załączników w przypadku stwierdzenia braków 

formalnych lub oczywistych omyłek. 

7 

Wniosek o dofinansowanie 

zawiera wszystkie 

wymagane załączniki. 

W ramach oceny kryterium analizie poddana zostanie kompletność dokumentów załączonych 

do wniosku o dofinansowanie. Zakres wymaganych załączników zostanie określony: 

 w przypadku trybu konkursowego - w Regulaminie konkursu, 

 w przypadku trybu pozakonkursowego - w wezwaniu do złożenia wniosku 
o dofinansowanie. 

Tak / nie  

(niespełnienie skutkować będzie negatywną oceną 

wniosku) 

Możliwość poprawienia formularza wniosku 

i załączników w przypadku stwierdzenia braków 

formalnych lub oczywistych omyłek. 

8 

Załączniki do wniosku 

o dofinansowanie zostały 

przygotowane zgodnie 

z obowiązującymi dla nich 

wzorami, instrukcjami 

i wytycznymi.  

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy załączniki do wniosku zostały sporządzone 

zgodnie z obowiązującymi dla nich wzorami, instrukcjami i wytycznymi, wskazanymi:  

 w przypadku trybu konkursowego - w Regulaminie konkursu,  

 w przypadku trybu pozakonkursowego - w wezwaniu do złożenia wniosku 
o dofinansowanie. 

W przypadku realizacji projektu partnerskiego - porozumienie lub umowa o partnerstwie 

zawierają elementy wymagane ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-

2020. 

Tak / nie  

(niespełnienie skutkować będzie negatywną oceną 

wniosku) 

Możliwość poprawienia formularza wniosku 

i załączników w przypadku stwierdzenia braków 

formalnych lub oczywistych omyłek. 

9 

Zachowana jest spójność 

informacji między 

poszczególnymi elementami 

wniosku o dofinansowanie. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy informacje niezbędne do dokonania oceny 

projektu i sposobu jego realizacji zawarte we wniosku o dofinansowanie są jednoznaczne 

i spójne. 

Tak / nie  

(niespełnienie skutkować będzie negatywną oceną 

wniosku) 

Możliwość poprawienia formularza wniosku 

i załączników w przypadku stwierdzenia braków 

formalnych lub oczywistych omyłek. 



10 Kwalifikowalność wydatków. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy planowane przez wnioskodawcę w ramach 

projektu wydatki są zgodne z wytycznymi horyzontalnymi lub programowymi dot. 

kwalifikowalności wydatków oraz z przepisami o pomocy publicznej (w tym pomocy de 

minimis). 

Tak / nie  

(niespełnienie skutkować będzie negatywną oceną 

wniosku) 

Możliwość poprawienia formularza wniosku 

i załączników w przypadku stwierdzenia braków 

formalnych lub oczywistych omyłek. 

11 

Poprawność wydatków 

w zakresie finansowania 

krzyżowego (jeśli dotyczy). 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie zgodność wartości wydatków w zakresie 

finansowania krzyżowego (cross - financing), z maksymalnym dopuszczalnym poziomem 

określonym w punkcie 19 Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-

2020 dla danego działania lub poddziałania. 

Tak / nie / nie dotyczy 

(niespełnienie skutkować będzie negatywną oceną 

wniosku) 

Możliwość poprawienia formularza wniosku 

i załączników w przypadku stwierdzenia braków 

formalnych lub oczywistych omyłek. 

12 

Zapewnienie przez 

wnioskodawcę wkładu 

własnego. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie spełnienie warunku zapewnienia przez 

wnioskodawcę wkładu własnego na minimalnym poziomie określonym w Szczegółowym 

opisie osi priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 lub w przepisach w zakresie pomocy 

publicznej. 

Tak / nie  

(niespełnienie skutkować będzie negatywną oceną 

wniosku) 

Możliwość poprawienia formularza wniosku 

i załączników w przypadku stwierdzenia braków 

formalnych lub oczywistych omyłek. 

13 

Zapewnienie minimalnej / 

maksymalnej wartości 

projektu lub wartości 

kosztów kwalifikowalnych 

(jeśli dotyczy). 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie spełnienie warunku minimalnej/maksymalnej 

wartości projektu lub wartości kosztów kwalifikowalnych projektu określonej w Regulaminie 

konkursu w przypadku trybu konkursowego lub w Szczegółowym opisie osi priorytetowych 

RPO WŁ na lata 2014-2020 w przypadku trybu pozakonkursowego. 

Tak / nie / nie dotyczy 

(niespełnienie skutkować będzie negatywną oceną 

wniosku) 

Możliwość poprawienia formularza wniosku 

i załączników w przypadku stwierdzenia braków 

formalnych lub oczywistych omyłek. 

14 Prawidłowość obliczenia 
W ramach kryterium ocenie podlegać będzie prawidłowość obliczenia wartości kwotowej 

i wysokości procentowej wnioskowanego dofinansowania z uwzględnieniem m.in. przepisów 
Tak / nie  



dofinansowania projektu. dot. pomocy publicznej, przepisów dot. projektów generujących dochód. (niespełnienie skutkować będzie negatywną oceną 

wniosku) 

Możliwość poprawienia formularza wniosku 

i załączników w przypadku stwierdzenia braków 

formalnych lub oczywistych omyłek. 

15 
Zakaz podwójnego 

finansowania. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy w projekcie nie występuje podwójne 

finansowanie wydatków w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków 

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

Tak / nie  

(niespełnienie skutkować będzie negatywną oceną 

wniosku) 

Możliwość poprawienia formularza wniosku 

i załączników w przypadku stwierdzenia braków 

formalnych lub oczywistych omyłek. 

16 

Poprawność określenia 

minimalnej / maksymalnej 

wartości dofinansowania 

(jeśli dotyczy). 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie zgodność minimalnej/maksymalnej wartości 

dofinansowania określonej w Regulaminie konkursu lub określonej dla danego projektu 

zidentyfikowanego w trybie pozakonkursowym.  

Tak / nie / nie dotyczy 

(niespełnienie skutkować będzie negatywną oceną 

wniosku) 

Możliwość poprawienia formularza wniosku 

i załączników w przypadku stwierdzenia braków 

formalnych lub oczywistych omyłek. 

17 
Prawidłowość opracowanego 

montażu finansowego. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy montaż finansowy projektu został 

przygotowany prawidłowo. 

Tak / nie  

(niespełnienie skutkować będzie negatywną oceną 

wniosku) 

Możliwość poprawienia formularza wniosku 

i załączników w przypadku stwierdzenia braków 

formalnych lub oczywistych omyłek. 

18 

Zgodność projektu 

z wymogami określonymi 

w regulaminie konkursu. 

Projekt jest zgodny z określonymi w regulaminie konkursu wymogami dotyczącymi 

przygotowania projektów. 

W przypadku trybu pozakonkursowego dokumentem wskazującym wymogi jest wezwanie 

Tak / nie  

(niespełnienie skutkować będzie negatywną oceną 

wniosku) 



do złożenia wniosku o dofinansowanie. Możliwość poprawienia formularza wniosku 

i załączników w przypadku stwierdzenia braków 

formalnych lub oczywistych omyłek. 

 

 

DODATKOWE KRYTERIA FORMALNE SZCZEGÓŁOWE 

Lp. Kryterium Sposób oceny kryterium Tak / nie / nie dotyczy 

DZIAŁANIE VI.1 DZIEDZICTWO KULTUROWE I INFRASTRUKTURA KULTURY 

DZIAŁANIE VI.2 ROZWÓJ GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ 

1 

Projekt wynika 

z obowiązującego 

i pozytywnie 

zweryfikowanego przez IZ 

RPO WŁ programu 

rewitalizacji oraz jest 

zlokalizowany na obszarze 

rewitalizacji (jeśli dotyczy). 

Projekt wynika z obowiązującego (na dzień składania wniosku o dofinansowanie) dla danej 

gminy programu rewitalizacji w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w 

zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. Wynikanie projektu z 

programu rewitalizacji oznacza albo wymienienie go wprost w programie rewitalizacji, albo 

określenie go w ogólnym (zbiorczym) opisie innych, uzupełniających rodzajów działań 

rewitalizacyjnych. 

Program rewitalizacji, z którego wynika projekt rewitalizacyjny, znajduje się na prowadzonym 

przez IZ RPO WŁ wykazie programów rewitalizacji, dla których przeprowadzono z wynikiem 

pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów określonych w 

załączniku do Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w 

programach operacyjnych na lata 2014-2020. 

Projekt rewitalizacyjny musi być realizowany na obszarze rewitalizacji określonym w 

programie rewitalizacji (w wyjątkowych sytuacjach np. działań społecznych nakierowanych na 

mieszkańców obszaru rewitalizacji, dopuszcza się możliwość zlokalizowania projektu lub jego 

części poza obszarem rewitalizacji, pod warunkiem że projekt służy realizacji celów 

wynikających z programu rewitalizacji, co wymaga szczegółowego uzasadnienia). 

Tak / nie / nie dotyczy 

(niespełnienie skutkować będzie negatywną oceną 

wniosku) 

Możliwość poprawienia formularza wniosku i 

załączników w przypadku stwierdzenia braków 

formalnych lub oczywistych omyłek. 

 

 



KRYTERIA MERYTORYCZNE DOSTĘPU  

Lp. Kryterium Sposób oceny kryterium Tak / nie  

1 
Wykonalność techniczna / 

technologiczna projektu. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będą następujące elementy: 

 czy opis cech proponowanych technologii, elementów inwestycji, parametrów technicznych inwestycji jest 
poprawny; czy opisane niezbędne rodzaje czynności, materiałów i usług wystarczą do osiągnięcia produktów 
projektu; dokonywana jest również ocena wybranej technologii, przyjętych rozwiązań w zakresie konstrukcji 
i urządzeń powstałych i zakupionych w ramach projektu z uwzględnieniem trwałości produktów otrzymanych 
w wyniku jego realizacji oraz ich funkcjonowania, co najmniej w okresie referencyjnym; czy proponowane 
rozwiązania biorą pod uwagę szybkie starzenie się ekonomiczne urządzeń i oprogramowania i zapewniają 
funkcjonowanie majątku przynajmniej w okresach referencyjnych;  

 wykonalność projektu według planowanego harmonogramu, zakresu rzeczowego, złożoności procedur 
przetargowych, innych okoliczności warunkujących terminową realizację projektu; 

 czy przyjęte rozwiązania techniczne/technologiczne są co najmniej zgodne z obowiązującymi standardami 
w danym zakresie, czy są zgodne z wymogami prawa, między innymi z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn 
oraz z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 

Tak / nie  

(niespełnienie skutkować 

będzie negatywną oceną 

wniosku) 

2 
Wykonalność finansowa / 

ekonomiczna projektu. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy: 

 analizy finansowa i ekonomiczna / kosztów i korzyści projektu zostały przeprowadzone poprawnie; weryfikacji 
podlegać będą: przyjęte założenia (czy podane źródła szacunku nakładów i przychodów są poprawne, czy 
założenia i uwarunkowania ekonomiczne są racjonalne i umożliwiają osiągnięcie jak najwyższego stopnia 
wykorzystania inwestycji przez odbiorców) oraz prawidłowość metodologiczna i rachunkowa (poprawność 
dokonanych wyliczeń, poprawność kalkulacji przychodów, poprawność prognozy kosztów); 

 koszty kwalifikowalne w projekcie są uzasadnione i zaplanowane w odpowiedniej wysokości; badaniu podlega 
niezbędność wydatków do realizacji projektu i osiągania jego celów; 

 poprawność ustalenia poziomu dofinansowania z uwzględnieniem przepisów w zakresie pomocy publicznej oraz 
przepisów dotyczących projektów generujących dochód; sprawdzana jest poprawność określenia poziomu 
wsparcia wynikająca z rozporządzeń MIR w sprawie udzielania pomocy na inwestycje określonego rodzaju w 
ramach regionalnych programów operacyjnych, a także obowiązujących wytycznych MIR regulujących zasady 
dofinansowania z programów operacyjnych określonych kategorii wnioskodawców (m.in. Wytycznych w zakresie 
reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług 
w ogólnym interesie gospodarczym w ramach zadań własnych samorządu gminy w gospodarce odpadami oraz 
wytycznych w zakresie zasad dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek 
świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym) oraz poprawność dokonanych wyliczeń, 
w szczególności wyliczeń mających wpływ na wysokość wydatków kwalifikowanych, w tym wielkość luki 
finansowej (jeśli dotyczy); 

Tak / nie  

(niespełnienie skutkować 

będzie negatywną oceną 

wniosku) 



 wnioskodawca nie jest przedsiębiorstwem w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących 
pomocy publicznej - definicja przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji zamieszczona jest w pkt 24 
Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych 
znajdujących się w trudnej sytuacji (2014/C 249/01). 

3 Wykonalność instytucjonalna.  

W ramach kryterium oceniana będzie zdolność instytucjonalna do realizacji projektu, w tym posiadanie kadry i zaplecza 

technicznego gwarantującego wykonalność projektu pod względem technicznym i finansowym (czy wnioskodawca jest 

przygotowany do realizacji projektu i czy przygotowano odpowiedni sposób wdrażania projektu). 

Tak / nie  

(niespełnienie skutkować 

będzie negatywną oceną 

wniosku) 

4 Realność wskaźników. 

W ramach kryterium oceniane będzie czy:  

 określone przez wnioskodawcę wskaźniki osiągnięcia celów projektu w pełni opisują charakter projektu i mogą 
zostać osiągnięte przy danych nakładach i założonym sposobie realizacji projektu; 

 wskaźniki są adekwatne do zakresu rzeczowego projektu i celów, jakie projekt ma osiągnąć. 

Tak / nie  

(niespełnienie skutkować 

będzie negatywną oceną 

wniosku) 

5 Trwałość projektu. 

W ramach kryterium oceniana będzie trwałość finansowa i instytucjonalna projektu, w ramach której analizie poddane 

będzie, czy deklarowane zasoby finansowe wnioskodawcy, jak również przyjęta forma organizacyjna są wystarczające 

do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania projektu po zakończeniu jego realizacji.  

Ocenie podlegać będzie także to, czy wnioskodawca wykorzystuje produkty projektu zgodnie z przeznaczeniem, 

a projekt w pełni spełnia założone w nim cele. Sprawdzeniu podlegała będzie możliwość zapewnienia przez 

wnioskodawcę trwałości operacji, zgodnie z art. 71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy 

ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 

1083/2006. 

Tak / nie  

(niespełnienie skutkować 

będzie negatywną oceną 

wniosku) 

DODATKOWE KRYTERIA MERYTORYCZNE DOSTĘPU 

Lp. Kryterium  Sposób oceny kryterium Tak / nie  

DZIAŁANIE VI.1 DZIEDZICTWO KULTUROWE I INFRASTRUKTURA KULTURY  



1 

Projekt jest zgodny 

z Programem rozwoju 

kultury w województwie 

łódzkim na lata 2014-2020. 

Ocenie podlegać będzie zgodność projektu z zapisami Programu rozwoju kultury w województwie łódzkim na lata 2014-

2020 

Tak / nie 

(niespełnienie będzie 

skutkować odrzuceniem 

wniosku) 

2 
Dla projektu sporządzona 

została analiza popytu. 

Realizacja projektu jest oparta o przeprowadzoną analizę popytu, która została przedstawiona we wniosku 

o dofinansowanie. Kryterium badać będzie także czy analiza popytu została przeprowadzona poprawnie, a jej wyniki są 

wiarygodne. 

Tak / nie 

(niespełnienie będzie 

skutkować odrzuceniem 

wniosku) 

DZIAŁANIE VI.2 ROZWÓJ GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ 

1 

Projekt jest zgodny 

z planem działań, opartym 

na strategii rozwoju danego 

obszaru, zgodnym ze 

SRWŁ 2020. 

Projekt jest zgodny z planem działań przygotowanym przez jednostkę lub jednostki samorządu terytorialnego (gminę, 

gminy lub samorząd województwa), zatwierdzonym przez organ wykonawczy lub przyjętym uchwałą rady gminy lub 

sejmiku województwa i stanowiącym załącznik do wniosku o dofinansowanie.  

Plan działań powinien: 

 zawierać diagnozę obecnej sytuacji na obszarze objętym planem działań wraz z analizą SWOT (dane zawarte 

w tej części planu powinny zostać przedstawione w oparciu o dane GUS, ekspertyzy, dokumenty planistyczne lub 

inne opracowania); 

 wskazywać zgodność ze strategicznymi dokumentami dotyczącymi rozwoju obszaru, którego dotyczy plan działań 

(np. strategią rozwoju gminy, strategią rozwoju miasta) oraz ze Strategią Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 

(można również wskazać powiązania z innymi dokumentami takimi jak Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy lub miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego); 

 przedstawiać działania, które opierają się na endogenicznych potencjałach obszaru objętego planem działań, 

wynikających w szczególności ze specyficznych uwarunkowań i zasobów przyrodniczych, przestrzennych 

i kulturowych; 

 uwzględniać wykorzystanie walorów danego obszaru do rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki turystycznej; 

 zawierać wykaz działań, których realizacja przyczyni się do tworzenia warunków dla powstawania nowych miejsc 

pracy, a także zapewnienia trwałości istniejących miejsc pracy; 

 uwzględniać przedsięwzięcia realizowane przez podmioty prywatne; 

 przedstawiać listę powiązanych ze sobą projektów lub typów projektów, które potwierdzają spójność koncepcji 

rozwoju danego terytorium i łącznie tworzą produkt turystyczny (w celu wyeliminowania wspierania projektów 

jednorazowych i odosobnionych). 

Tak / nie 

(niespełnienie będzie 

skutkować odrzuceniem 

wniosku) 



Dany projekt będzie uznany za spójny z planem działań w sytuacji, gdy jego realizacja będzie wynikała bezpośrednio 

z planu działań (tj. jest w nim wymieniony wprost) lub też będzie on logicznie powiązany z planem działań – 

wskazanymi w nim typami projektów (realizuje kierunki działań wskazane w tym dokumencie). 

Plan działań może być odrębnym dokumentem bądź stanowić element innego dokumentu pod warunkiem, że spełnia 

on wskazane wyżej wymogi. 

DZIAŁANIE VI.3 REWITALIZACJA I ROZWÓJ POTENCJAŁU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO 

1 

Projekt wpływa 

w bezpośredni sposób na 

przezwyciężenie zjawiska 

negatywnego 

zdefiniowanego 

w programie rewitalizacji. 

W ramach programu rewitalizacji określane są zjawiska negatywne, których koncentracja na danym obszarze 

rewitalizacji powoduje stan kryzysowy i z powodu których prowadzi się rewitalizację. Ocenie podlegać będzie, czy 

realizowany projekt w bezpośredni sposób będzie miał wpływ na przezwyciężenie przynajmniej jednego, konkretnego 

negatywnego zjawiska zdefiniowanego w programie rewitalizacji. 

Tak / nie 

(niespełnienie będzie 

skutkować odrzuceniem 

wniosku) 

2 

Zgodność projektu 

realizowanego przez 

Lokalną Grupę Działania 

z założeniami Lokalnej 

Strategii Rozwoju. 

W odniesieniu do projektu realizowanego przez Lokalną Grupę Działania oceniana będzie zgodności projektu 

z założeniami Lokalnej Strategii Rozwoju. 

Tak / nie/ nie dotyczy 

(niespełnienie będzie 

skutkować odrzuceniem 

wniosku) 

 

KRYTERIA MERYTORYCZNE OGÓLNE 

Lp. Kryterium Punktacja Wagi Max Sposób oceny kryterium 

1 

Stopień gotowości 

organizacyjno-

instytucjonalnej 

wnioskodawcy. 

0-4  1 4 

W ramach kryterium oceniane będzie: 

 doświadczenie wnioskodawcy w zarządzaniu projektami / doświadczenie w realizacji projektów 
współfinansowanych ze środków UE, 

Ocenie podlega m.in. liczba i wielkość zrealizowanych oraz realizowanych projektów, kwestie terminowej realizacji 

i rozliczenia inwestycji. 



 

PUNKTACJA: 

Punktacja przyznawana będzie każdorazowo przez Komisję Oceny Projektów lub podmiot dokonujący oceny 

projektów w trybie pozakonkursowym. 

2 
Stopień komplementarności 

z innymi przedsięwzięciami. 
0-4  2 8 

W ramach kryterium oceniana będzie komplementarność projektów rozumiana jako ich dopełnianie się 

prowadzące do realizacji określonego celu.   

Weryfikacji podlegać będzie powiązanie projektu z innymi przedsięwzięciami, zarówno tymi zrealizowanymi, jak też 

z tymi, które są w trakcie realizacji, lub które dopiero zostały zaakceptowane do realizacji (bez względu na źródło 

finansowania czy też podmiot realizujący), w szczególności  w następującym zakresie: 

 czy przy realizacji projektu będą wykorzystywane efekty realizacji innego projektu, czy nastąpi wzmocnienie 
trwałości efektów jednego przedsięwzięcia realizacją innego, 

 czy projekty są adresowane do tej samej grupy docelowej, tego samego terytorium, czy rozwiązują ten sam 
problem, 

 czy realizacja jednego projektu jest uzależniona od przeprowadzenia innego przedsięwzięcia, 

 czy projekt jest elementem szerszej strategii realizowanej przez szereg projektów komplementarnych, 

 czy projekt stanowi ostatni etap szerszego przedsięwzięcia lub kontynuację wcześniej realizowanych 
przedsięwzięć. 

 

PUNKTACJA: 

Punktacja przyznawana będzie każdorazowo przez Komisję Oceny Projektów lub podmiot dokonujący oceny 

projektów w trybie pozakonkursowym. 

3 
Sprzyjanie wypełnieniu 

wymogów zasady „n+3”. 
0/3  2 6 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie przewidywany okres realizacji projektu i wydatkowania związanych 

z tym środków. Pozytywnie oceniane będą projekty, w których wnioskodawca przewidział zakończenie projektu i 

wydatkowanie środków w ciągu 3 lat od ich zakontraktowania (podpisania umowy o dofinansowanie). 

 

PUNKTACJA: 

0 pkt – projekt nie sprzyja wypełnianiu wymogów zasady „n+3” 



3 pkt – projekt sprzyja wypełnianiu wymogów zasady „n+3” 

4 
Stopień przygotowania 

projektu do realizacji. 
0-4 2 8 

Kryterium będzie służyło ocenie stopnia przygotowania projektu do wdrożenia – w zależności od osi priorytetowej, 

działania lub poddziałania, typu projektu badane będzie udokumentowane prawo do dysponowania gruntami lub 

obiektami na cele inwestycji, posiadanie wymaganej dokumentacji technicznej i projektowej, wymaganych prawem 

decyzji, uzgodnień i pozwoleń administracyjnych w szczególności: 

 zgodność inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego / decyzje o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu / ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

 posiadanie pozwolenia na budowę, 

 posiadanie dokumentacji przetargowej lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

 posiadanie innych wymaganych prawem dokumentów związanych z realizacją przedsięwzięcia danego typu, 

 posiadanie dokumentacji technicznej lub programu funkcjonalno-użytkowego. 

 

PUNKTACJA: 

Punktacja przyznawana będzie każdorazowo przez Komisję Oceny Projektów lub podmiot dokonujący oceny 

projektów w trybie pozakonkursowym. 

5 
Realizacja projektu 

w partnerstwie. 
0/1 2 2 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy projekt realizowany jest w partnerstwie z innymi podmiotami. 

 

PUNKTACJA: 

0 pkt – projekt nie jest realizowany w partnerstwie; 

1 pkt – projekt jest realizowany w partnerstwie. 

6 
Wkład własny wnioskodawcy 

w finansowanie projektu. 
0-3  1 3 

W ramach kryterium oceniana będzie wielkość zaangażowanych środków własnych wnioskodawcy w ramach 

wymaganego wkładu własnego w realizację projektu. Premiowane będą projekty, w których wnioskodawcy 

deklarują wkład własny na poziomie wyższym niż minimalny określony w Regulaminie konkursu lub w przepisach 

z zakresu pomocy publicznej w przypadku trybu konkursowego albo w Szczegółowym opisie osi priorytetowych 

RPO WŁ na lata 2014-2020 lub w przepisach z zakresu pomocy publicznej w przypadku trybu pozakonkursowego. 

PUNKTACJA: 



0 pkt – wnioskodawca deklaruje wkład własny na minimalnym wymaganym poziomie; 

1 pkt – deklarowany wkład własny jest wyższy od minimalnego o max 5 p.p. (włącznie); 

2 pkt – deklarowany wkład własny jest wyższy od minimalnego o wartość w przedziale 5-10 p.p. (włącznie); 

3 pkt – deklarowany wkład własny jest wyższy od minimalnego o więcej niż 10 p.p. 
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KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE 

 

DZIAŁANIE VI.1 DZIEDZICTWO KULTUROWE I INFRASTRUKTURA KULTURY 

Lp. Kryterium Punktacja Wagi Max Opis kryterium 

1 
Wpływ projektu na wzrost 

popytu na usługi kulturalne. 
0-4 4 16 

Kryterium polega na ocenie w jakim stopniu realizacja projektu zwiększy liczbę osób korzystających (widzów, 

słuchaczy, zwiedzających itp.) z oferty obiektów instytucji kultury lub zabytków objętych inwestycją. 

Brane pod uwagę będą: roczny procentowy wzrost liczby korzystających z rezultatów projektu na rok po jego 

zakończeniu – w stosunku do stanu sprzed realizacji projektu. W przypadku nowo utworzonych obiektów kulturalnych 

brana będzie pod uwagę przewidywana liczba odwiedzających na rok po zakończeniu projektu. 

 

PUNKTACJA: 

0 – projekt nieznacznie przyczyni się do zwiększenia liczby osób korzystających z efektów projektu- do 1% włącznie 

(w przypadku nowo utworzonych obiektów liczba osób korzystających wyniesie 0-100 osób); 

1 – projekt przyczyni się do zwiększenia liczby osób korzystających z efektów projektu o więcej niż 1 % do nie więcej 

niż 5 % (w przypadku nowych obiektów liczba osób korzystających wyniesie 101-500 osób); 

2 – projekt przyczyni się do zwiększenia liczby osób korzystających z efektów projektu o więcej niż 5% włącznie oraz 

nie więcej niż 10% (w przypadku nowo utworzonych obiektów liczba osób korzystających wyniesie 501-1000 osób); 

3 – projekt przyczyni się do zwiększenia liczby osób korzystających z efektów projektu o więcej niż 10% włącznie oraz 



nie więcej niż 25% (w przypadku nowo utworzonych obiektów liczba osób korzystających wyniesie 1001-5000 osób); 

4 – projekt przyczyni się do zwiększenia liczby osób korzystających z efektów projektu powyżej 25% włącznie 

(w przypadku nowo utworzonych obiektów liczba osób korzystających wyniesie 5001 osób i więcej). 

2 
Społeczno-gospodarczy 

wpływ projektu i jego zasięg. 
0-4 2 8 

Ocenie podlegać będzie, czy projekt przyczynia się do osiągania wymiernych i trwałych korzyści społeczno-

gospodarczych, w tym czy poprawia atrakcyjność turystyczną regionu poprzez rozwój zasobów dziedzictwa 

kulturowego, wpływając na całoroczną aktywność gospodarczą i tworzenie miejsc pracy. Jednocześnie ocenie 

podlegać będzie obszar oddziaływania projektu (lokalny, powiat, województwo, ponadregionalny), który należy opisać 

i uzasadnić. 

 

PUNKTACJA: 

0 – projekt ma niewielki wpływ społeczno-gospodarczy; 

1 – projekt ma wpływ społeczno-gospodarczy na otoczenie i jego zasięg obejmuje gminę, w której realizowana jest 

inwestycja; 

2 – projekt powoduje wymierne i trwałe korzyści społeczno-gospodarcze i jego zasięg obejmuje powiat, w którym 

realizowana jest inwestycja; 

3 – projekt powoduje wymierne i trwałe korzyści społeczno-gospodarcze i jego zasięg obejmuje województwo łódzkie; 

4 – projekt powoduje wymierne i trwałe korzyści społeczno-gospodarcze i ma zasięg ponadregionalny, obejmujący 

mieszkańców innych województw oraz cudzoziemców. 

3 

Wpływ projektu na 

rozszerzenie i podniesienie 

atrakcyjności oferty 

programowej wnioskodawcy. 

0-4 4 16 

Ocenie podlegać będzie poszerzenie przez wnioskodawcę oferty programowej w wyniku realizacji projektu oraz 

podniesienie jej atrakcyjności poprzez m.in.: 

 rozszerzenie oferty programowej beneficjenta o nowy produkt; 

 przemyślane i kompleksowe podejście w perspektywie wieloletniej do tworzenia miejsca kultury (projekt zawiera 
opis pomysłu na działania kulturalne, które będą organizowane w obiekcie); 

 realizację przez wnioskodawcę oferty kulturalnej o wysokiej jakości merytorycznej i kierowanej do różnorodnej 
grupy odbiorców, w tym specjalnej oferty skierowanej do młodzieży oraz osób starszych; 

 wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) zwiększające dostęp do zasobów dziedzictwa 
kulturowego (np. zastosowanie nowoczesnych rozwiązań interaktywnych w obiektach kulturalnych, w tym 
elektronicznych technik przekazu, proponujących zróżnicowane metody dotarcia do szerszego kręgu odbiorców); 
digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego, a następnie ich nieodpłatne udostępnienie (np. dokumentów PDF, 



zdjęć w formacie cyfrowym, filmów, transmisji strumieniowych w Internecie, wirtualnych spacerów po obiektach 
zabytkowych); 

 

PUNKTACJA: 

Punktacja przyznawana będzie każdorazowo przez Komisję Oceny Projektu (w trybie konkursowym)/ podmiot 

dokonujący oceny projektów w trybie pozakonkursowym. 

4 

Projekt jest komplementarny 

z działaniami finansowanymi 

z Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

0/2 2 4 

Kryterium to ocenia komplementarność projektu z działaniami finansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego 

(EFS), które wspólnie prowadzą do realizacji określonego celu. Uzupełniające  działania mogą być realizowane 

w ramach niniejszego projektu jako komponent finansowany w ramach cross-financingu lub też mogą być realizowane 

w ramach projektu, który już otrzymał dofinansowanie z EFS. Uzupełnianie się projektów w dążeniu do osiągnięcia 

określonego celu może polegać np. na wykorzystywaniu efektów realizacji innego projektu, wzmocnieniu trwałości 

efektów jednego przedsięwzięcia realizacją drugiego, kompleksowym potraktowaniem problemu m.in. poprzez 

zaadresowanie projektów do tej samej grupy docelowej, uzależnieniu realizacji jednego projektu od przeprowadzenia 

innego przedsięwzięcia itd. 

 

PUNKTACJA: 

0 – projekt nie jest komplementarny z działaniami finansowanymi z EFS; 

2 – projekt jest komplementarny z działaniami finansowanymi z EFS. 

5 

Zastosowanie rozwiązań 

mających na celu poprawę 

funkcjonowania 

obiektów/instytucji. 

0-3 2 6 

Ocenie podlegać będzie zastosowanie rozwiązań mających na celu poprawę funkcjonowania obiektów/instytucji oraz 

obniżenie kosztów ich utrzymania na rzecz wzrostu wydatków inwestycyjnych oraz na działalność kulturalną. Do takich 

rozwiązań należą: 

 energooszczędne rozwiązania techniczne/technologiczne, 

 rozwiązania ekonomiczne, 

 wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w zakresie poprawy funkcjonowania ww. obiektów 
np. systemów rezerwacji i zakupu biletów. 

 

PUNKTACJA: 

Za zastosowanie każdego z wyżej wymienionych rozwiązań będzie przyznawany 1 punkt. Niezastosowanie żadnego 



z ww. rozwiązań oznacza przyznanie 0 punktów. 

7 

Projekt zgodny 

z Wojewódzkim Programem 

Opieki nad Zabytkami. 

0-2 2 4 

W ramach kryterium premiowane będą projekty zgodne z Wojewódzkim Programem Opieki nad Zabytkami w zakresie 

celów oraz zadań, które realizują.  

 

PUNKTACJA: 

0 – projekt nie jest zgodny z Wojewódzkim Programem Opieki nad Zabytkami lub nie dotyczy zabytku; 

1 – projekt jest zgodny z celami określonymi w Wojewódzkim Programie Opieki nad Zabytkami; 

2 – projekt jest zgodny z celami i zadaniami określonymi w Wojewódzkim Programie Opieki nad Zabytkami. 

8 
Wpływ projektu na zasadę 

dodatkowości. 
0/2 3 6 

Ocenie podlegać będzie poziom wnioskowanego dofinansowania. 
 

PUNKTACJA: 

0 – poziom wnioskowanego dofinansowania przekracza 50% kosztów kwalifikowalnych projektu; 

2 – poziom wnioskowanego dofinansowania wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych projektu lub poniżej. 

9 

Wpływ projektu na 

przywrócenie do świetności 

obiektów zabytkowych. 

0-3 1 3 

Ocenie podlegać będzie stan zabytków wpisanych do rejestru zabytków, których dotyczy projekt. Priorytetowo 

traktowane będą projekty dotyczące obiektu (lub obiektów), który bez interwencji ulegnie całkowitej i bezpowrotnej 

degradacji oraz obiektu, który jest wyłączony z użytkowania z powodu bardzo złego stanu technicznego. 

 

PUNKTACJA: 

W przypadku projektu obejmującego więcej niż jeden zabytkowy obiekt, punktacja nie jest sumowana. Ocena następuje 

wówczas w stosunku do obiektu wpisanego do rejestru zabytków, który zgodnie z informacjami zawartymi we wniosku 

o dofinansowanie, będzie w najgorszym stanie technicznym. 

 

0 – projekt nie dotyczy zabytku wpisanego do rejestru zabytków;  

1 – projekt dotyczy zabytku wpisanego do rejestru zabytków, ale znajduje się on w zadawalającym stanie technicznym, 

a celem projektu jest jedynie poprawa stanu lub dostępności obiektu; 



2 – projekt dotyczy zabytku wpisanego do rejestru zabytków, który jest średnio zniszczony i niezagrożony bezpośrednio 

degradacją w najbliższym czasie; 

3 – projekt dotyczy zabytku wpisanego do rejestru zabytków, który bez interwencji ulegnie całkowitej i bezpowrotnej 

degradacji lub zabytku, który jest wyłączony z użytkowania z powodu bardzo złego stanu technicznego. 

10 
Projekt jest projektem 

rewitalizacyjnym. 
0/1 1 1 

Kryterium służy ocenie, czy projekt jest projektem rewitalizacyjnym w rozumieniu Wytycznych w zakresie rewitalizacji w 

programach operacyjnych na lata 2014-2020, w tym wynika z obowiązującego (na dzień składania wniosku o 

dofinansowanie) dla danej gminy programu rewitalizacji, pozytywnie zweryfikowanego przez IZ RPO WŁ. 

 

PUNKTACJA: 

0 pkt – projekt nie jest projektem rewitalizacyjnym w rozumieniu ww. Wytycznych; 

1 pkt – projekt jest projektem rewitalizacyjnym w rozumieniu ww. Wytycznych. 

11 

Stopień uwzględnienia 

w projekcie potrzeb osób 

z niepełnosprawnościami. 

0/2 1 2 

W ramach kryterium premiowane będą projekty, w których zastosowano rozwiązania ponadstandardowe w zakresie 

udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami, to jest udogodnienia wykraczające poza rozwiązania wynikające 

z przepisów prawa i Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla 

osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 

2014-2020. 

 

PUNKTACJA: 

0 – w projekcie zastosowano standardowe rozwiązania dla osób z niepełnosprawnościami; 

2 – w projekcie zastosowano dla osób z niepełnosprawnościami rozwiązania, które wykraczają poza standard określony 

przepisami prawa i Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla 

osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 

2014-2020. 
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DZIAŁANIE VI.2 ROZWÓJ GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ 

Lp. Kryterium Punktacja Wagi Max Opis kryterium 

1 
Stopień realizacji wskaźnika 

programowego. 
0-4 3 12 

Ocenie podlegać będzie wartość wskaźnika programowego: Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach, 

wskazanego w dokumentach programowych (SZOOP RPO WŁ na lata 2014-2020, RPO WŁ na lata 2014-2020). 

Ilość stworzonych miejsc pracy u Wnioskodawcy 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. 

 

Pojęcie przedsiębiorcy należy rozumieć zgodnie z zapisami Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 

z dnia 17 czerwca 2014 roku. 

 

PUNKTACJA: 

0 pkt – w ramach projektu nie zostaną utworzone miejsca pracy; 

1 pkt – w ramach projektu utworzonych zostanie od 1 do 2 miejsc pracy; 

2 pkt – w ramach projektu utworzonych zostanie od 3 do 5 miejsc pracy; 

3 pkt – w ramach projektu utworzonych zostanie od 6 do 9 miejsc pracy; 

4 pkt – w ramach projektu utworzonych zostanie 10 i więcej miejsc pracy. 

2 

Wpływ projektu na rozwój 

obszarów wskazanych w 

polityce terytorialno-

funkcjonalnej SRWŁ 2020, 

których strategiczne kierunki 

działań oparte są na 

wykorzystaniu walorów 

kulturowych i przyrodniczych 

do rozwoju gospodarki 

0/2 5 10 

Ocenie podlegać będzie wpływ projektu na rozwój obszarów wskazanych w polityce terytorialno-funkcjonalnej SRWŁ 

2020, których strategiczne kierunki działań oparte są na wykorzystaniu walorów kulturowych i przyrodniczych do 

rozwoju gospodarki turystycznej 

 

PUNKTACJA: 

0 pkt – projekt nie wpływa na rozwój ww. obszarów ; 

2 pkt – projekt  wpływa na rozwój ww. obszarów .  



turystycznej 

3 

Stopień wpływu projektu na 

podniesienie atrakcyjności 

miejscowości lub regionu - 

mierzony przewidywanym 

zwiększeniem ruchu 

turystycznego w miejscowości 

lub regionie. 

0-4 4 16 

Ocenie podlegać będzie przewidywana liczba użytkowników korzystających z produktów projektu w rok po zakończeniu 

jego realizacji. 

 

PUNKTACJA: 

0 pkt – projekt nie przewiduje zwiększenia liczby użytkowników korzystających z produktów projektu; 

1 pkt – projekt przewiduje zwiększenie liczby użytkowników korzystających z produktów projektu o od 1 do 500 osób; 

2 pkt – projekt przewiduje zwiększenie liczby użytkowników korzystających z produktów projektu o od 501 do 1000 

osób; 

3 pkt – projekt przewiduje zwiększenie liczby użytkowników korzystających z produktów projektów o od 1001 do 5000 

osób; 

4 pkt – projekt przewiduje zwiększenie liczby użytkowników korzystających z produktów projektu o ponad 5000 osób. 

4 

Poprawa dostępności 

obiektów i atrakcji 

turystycznych. 

0-6 1 6 

Ocenie podlegać będzie, czy w wyniku realizacji projektu nastąpi poprawa dostępu do obiektów i atrakcji turystycznych. 

Oceniane będą: 

 poprawa infrastruktury (np. drogi, podjazdy dla niepełnosprawnych, inne udogodnienia komunikacyjne, 
oznakowanie obiektów i atrakcji turystycznych), 

 prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych skierowanych na stworzenie spójnego wizerunku regionu 
jako obszaru atrakcyjnego turystycznie. 

 

PUNKTACJA: 

Po 1 punkcie będzie przyznawane za wskazanie każdego elementu w ramach komponentu poprawa infrastruktury (do 

maksymalnie 5 punktów). Za spełnienie komponentu: prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych 

skierowanych na stworzenie spójnego wizerunku regionu jako obszaru atrakcyjnego turystycznie będzie przyznany 

1 punkt. Uzyskane punkty podlegają sumowaniu. Wnioskodawca może uzyskać maksymalnie 6 punktów. 

5 Komplementarność projektu 

EFRR z projektem lub 
0/2 4 8 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy projekt jest komplementarny z projektem/projektami EFS w zakresie 

tworzenia sprzyjających warunków ukierunkowanych na rozwój przedsiębiorczości (m.in. samozatrudnienie). 



projektami EFS w zakresie 

tworzenia sprzyjających 

warunków ukierunkowanych 

na rozwój przedsiębiorczości 

(m.in. samozatrudnienie). 

 

PUNKTACJA: 

0 pkt – projekt EFRR nie jest komplementarny z projektem lub projektami EFS; 

2 pkt – projekt jest komplementarny z projektem lub projektami EFS w zakresie tworzenia sprzyjających warunków 

ukierunkowanych na rozwój przedsiębiorczości (m.in. samozatrudnienie). 

6 
Poszerzenie oferty 

turystycznej Wnioskodawcy. 
0-4 4 16 

Ocenie podlegać będzie czy wyniku realizacji projektu Wnioskodawca zakłada poszerzenie swojej oferty turystycznej. 

 

PUNKTACJA: 

0 pkt – oferta nie zostanie poszerzona; 

1 pkt – oferta turystyczna zostanie poszerzona o 1 produkt lub usługę; 

2 pkt – oferta turystyczna zostanie poszerzona o 2 produkty lub usługi; 

3 pkt – oferta turystyczna zostanie poszerzona o 3 produkty lub usługi; 

4 pkt – oferta turystyczna zostanie poszerzona o więcej niż 3 produkty lub usługi. 

7 
Innowacyjność oferty 

turystycznej. 
0-2 3 6 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy projekt dotyczy wdrożenia innowacyjnej oferty turystycznej.  

 

PUNKTACJA: 

0 pkt – projekt nie dotyczy wdrożenia innowacyjnej oferty turystycznej; 

1 pkt – projekt dotyczy wdrożenia innowacyjnej oferty turystycznej (w skali  obszaru objętego planem działania) 

2 pkt – projekt dotyczy wdrożenia innowacyjnej oferty turystycznej (w skali województwa). 

8 
Projekt jest projektem 

rewitalizacyjnym. 
0/1 1 1 

Kryterium służy ocenie, czy  projekt jest projektem rewitalizacyjnym w rozumieniu Wytycznych w  zakresie rewitalizacji 

w programach operacyjnych na lata 2014-2020, w tym wynika z obowiązującego (na dzień składania wniosku 

o dofinansowanie) dla danej gminy programu rewitalizacji, opracowanego zgodnie z ww. Wytycznymi. 

 



PUNKTACJA: 

0 pkt – projekt nie jest projektem rewitalizacyjnym w rozumieniu ww. Wytycznych; 

1 pkt – projekt jest projektem rewitalizacyjnym w rozumieniu ww. Wytycznych. 

RAZEM 75  

 

DZIAŁANIE VI.2 ROZWÓJ GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ – Projekty z zakresu inwestycji przyczyniających się do tworzenia lub rozwoju produktów regionalnych 

Lp. Kryterium Punktacja Wagi Max Opis kryterium 

1 

Wpływ projektu na 

kształtowanie produktu 

regionalnego 

0-3 2 6 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy realizacja projektu przyczyni się do pozyskania oznaczenia: 

Chronionej Nazwy Pochodzenia, Chronionego Oznaczenia Geograficznego, Gwarantowanej Tradycyjnej Specjalności 

lub Świadectwa Szczególnego Charakteru (w wyniku realizacji projektu Wnioskodawca złoży wniosek o przyznanie 

wskazanych w ramach komponentu kryterium oznaczeń). 

 

PUNKTACJA: 

0 pkt – projekt nie przyczyni się do pozyskania wyżej wskazanych oznaczeń; 

1 pkt – projekt przyczyni się do pozyskania oznaczenia Świadectwa Szczególnego Charakteru lub Gwarantowanej 

Tradycyjnej Specjalności (w wyniku realizacji projektu Wnioskodawca złoży wniosek o przyznanie wskazanych 

w ramach komponentu kryterium oznaczeń); 

2 pkt – projekt przyczyni się do pozyskania oznaczenia Chronionego Oznaczenia Geograficznego (w wyniku realizacji 

projektu Wnioskodawca złoży wniosek o przyznanie wskazanego w ramach komponentu kryterium oznaczenia); 

3 pkt – projekt przyczyni się do pozyskania oznaczenia Chronionej Nazwy Pochodzenia (w wyniku realizacji projektu 

Wnioskodawca złoży wniosek o przyznanie wskazanego w ramach komponentu kryterium oznaczenia). 

RAZEM 81  

  



DZIAŁANIE VI.3 REWITALIZACJA I ROZWÓJ POTENCJAŁU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO 

Lp. Kryterium Punktacja Wagi Max Opis kryterium 

1 

Projekt jest komplementarny 

z projektami 

dofinansowanymi 

z Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

0/2 3 6 

Kryterium to ocenia komplementarność projektu z projektami dofinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego 

(EFS), które wspólnie prowadzą do realizacji określonego celu na obszarze rewitalizacji. Uzupełnianie się projektów 

w dążeniu do osiągnięcia określonego celu może polegać np. na wykorzystywaniu efektów realizacji innego projektu, 

wzmocnieniu trwałości efektów jednego przedsięwzięcia realizacją drugiego, kompleksowym potraktowaniem problemu 

m.in. poprzez zaadresowanie projektów do tej samej grupy docelowej, itd. 

 

PUNKTACJA: 

0 – projekt nie jest komplementarny z projektami dofinansowanymi z EFS; 

2 – projekt jest komplementarny z projektami dofinansowanymi z EFS. 

2 

Projekt uzupełnia inwestycje 

niezbędne dla rewitalizacji 

danego obszaru realizowane 

w ramach innych działań 

RPO WŁ na lata 2014-2020 

0/1 2 2 

Zgodnie z RPO WŁ na lata 2014-2020 preferowany będzie projekt, który uzupełnia inne projekty niezbędne dla 

rewitalizacji danego obszaru, finansowane w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 w ramach innych działań. 

 

PUNKTACJA: 

0 – projekt nie jest komplementarny z projektem dotyczącym danego obszaru rewitalizacji, który uzyskał 

dofinansowanie z RPO WŁ na lata 2014-2020 w ramach innego działania lub nie jest komplementarny z projektem 

dotyczącym danego obszaru rewitalizacji, który znajduje się na wykazie projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WŁ 

w ramach trybu pozakonkursowego dla innego działania; 

1 – projekt jest komplementarny z projektem dotyczącym danego obszaru rewitalizacji, który uzyskał dofinansowanie 

z RPO WŁ na lata 2014-2020 w ramach innego działania lub który znajduje się na wykazie projektów zidentyfikowanych 

przez IZ RPO WŁ w ramach trybu pozakonkursowego dla innego działania. 

3 
Stopień realizacji wskaźnika 

z ram wykonania 
0/4 2 8 

Ocenie podlegać będzie procentowy stosunek deklarowanej we wniosku o dofinansowanie wartości docelowej 

wskaźnika: „Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją”, do wartości docelowej tego wskaźnika dla działania 

wskazanej w dokumentach programowych (RPO WŁ na lata 2014-2020, SZOOP RPO WŁ na lata 2014-2020). 

 



PUNKTACJA: 

0 – wskaźnik programowy realizowany jest w < niż 7 % 

4 – wskaźnik programowy realizowany jest w => 7 % 

4 

Projekt ujęty w Kontrakcie 

Terytorialnym dla 

Województwa Łódzkiego 

0/2 5 10 

W ramach kryterium premiowane będzie projekt ujęty w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Łódzkiego mający 

istotne znaczenie dla rozwoju kraju i Województwa Łódzkiego.  

 

PUNKTACJA: 

0 – projekt nie jest ujęty w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Łódzkiego; 

2 – projekt jest ujęty w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Łódzkiego. 

5 
Zmniejszenie zużycia energii 

w rewitalizowanych obiektach 
0-3 2 6 

Ocenie podlegać będzie zastosowanie rozwiązań energooszczędnych oraz nowoczesnych rozwiązań 

technicznych/technologicznych mających na celu zmniejszenie zużycia energii elektrycznej lub cieplnej 

w rewitalizowanych obiektach. 

Przykładowe rozwiązania: 

 eliminacja nadmiernych zużyć energii poprzez zamontowanie energooszczędnych odbiorników energii 
elektrycznej zmniejszające zapotrzebowanie na jej pobór, 

 zamontowanie systemów opartych na czujnikach ruchu i wyłącznikach czasowych w przypadku oświetlenia, 

 instalacja w obiekcie odnawialnych źródeł energii, zaopatrujących obiekt w energię na potrzeby własne, 

 termomodernizacja, m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana istniejących okien na energooszczędne. 

Weryfikacja kryterium na podstawie przedłożonych we wniosku informacji na temat zastosowanych rozwiązań. 

 

PUNKTACJA: 

Punktacja przyznawana będzie każdorazowo przez Komisję Oceny Projektu (w trybie konkursowym)/ podmiot 

dokonujący oceny projektów w trybie pozakonkursowym w zależności od tego, w jakim stopniu rozwiązania zmniejszą 

zużycie energii elektrycznej lub cieplnej w rewitalizowanym obiekcie. 

 

Niezastosowanie w projekcie żadnego rozwiązania zmniejszającego zużycie energii elektrycznej lub cieplnej 



w rewitalizowanym obiekcie oznacza przyznanie 0 punktów. 

6 

Wpływ projektu na 

przezwyciężenie zjawisk 

negatywnych zdefiniowanych 

w programie rewitalizacji 

1-4 4 16 

W ramach programu rewitalizacji określane są zjawiska negatywne, których koncentracja na danym obszarze 

rewitalizacji powoduje stan kryzysowy i z powodu których prowadzi się rewitalizację. Ocenie podlegać będzie stopień 

wpływu realizowanego projektu  na przezwyciężenie zjawisk negatywnych zdefiniowanych w programie rewitalizacji dla 

danego obszaru rewitalizacji. 

 

PUNKTACJA: 

1 – projekt w bezpośredni i znaczący sposób przyczynia się do przezwyciężenia konkretnego negatywnego zjawiska 

zdefiniowanego w programie rewitalizacji i występującego na danym obszarze rewitalizacji; 

2 – projekt w bezpośredni i znaczący sposób przyczynia się do przezwyciężenia dwóch negatywnych zjawisk 

zdefiniowanych w programie rewitalizacji i występujących na danym obszarze rewitalizacji; 

3 – projekt w bezpośredni i znaczący sposób przyczynia się do przezwyciężenia trzech negatywnych zjawisk 

zdefiniowanych w programie rewitalizacji i występujących na danym obszarze rewitalizacji; 

4 – projekt odnosi się bezpośrednio i w znaczący sposób do co najmniej czterech zjawisk negatywnych zdefiniowanych 

w programie rewitalizacji i występujących na danym obszarze rewitalizacji. 

 

Nie przewiduje się uzyskania przez projekt 0 punktów, gdyż projekt, który bezpośrednio nie wpływa na przezwyciężenie 

przynajmniej jednego zjawiska negatywnego, otrzyma negatywną ocenę na kryterium merytorycznym dostępu. 

7 
Społeczno-gospodarczy 

wpływ projektu 
1-3 2 6 

Ocenie podlegać będzie, w jakim stopniu projekt w sposób długotrwały i wymierny przyczynia się do osiągania 

korzyści społeczno-gospodarczych, w tym do: 

 poprawy jakości życia mieszkańców (w tym polegającej na polepszeniu warunków bytowych i podniesienia jakości 
wielorodzinnych budynków mieszkalnych), 

 tworzenia miejsc pracy, aktywizacji zawodowej osób wykluczonych z terenu zdegradowanego, 

 wzrostu aktywności społecznej, 

 zwiększenia dostępu do usług publicznych dla osób zamieszkujących teren zdegradowany. 

 

PUNKTACJA: 



Punktacja przyznawana będzie każdorazowo przez Komisję Oceny Projektu (w trybie konkursowym)/ podmiot 

dokonujący oceny projektów w trybie pozakonkursowym. 

 

Projekt, zgodnie z zapisami SZOP musi posiadać społeczno-gospodarczy wpływ, więc nie przewiduje się uzyskania 

przez projekt 0 punktów, zaś ocenie podlega stopień oddziaływania projektu. 

8 

Wpływ projektu na 

przywrócenie do świetności 

obiektów zabytkowych 

0-3 1 3 

Ocenie podlegać będzie stan zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków/ewidencji gminnej, których 

dotyczy projekt. Priorytetowo traktowane będą projekty dotyczące obiektu (lub obiektów), który bez interwencji ulegnie 

całkowitej i bezpowrotnej degradacji oraz obiektu, który jest wyłączony z użytkowania z powodu bardzo złego stanu 

technicznego. 

 

PUNKTACJA: 

W przypadku projektu obejmującego więcej niż jeden zabytkowy obiekt, punktacja nie jest sumowana. Ocena następuje 

wówczas w stosunku do obiektu, który zgodnie z informacjami zawartymi we wniosku o dofinansowanie, będzie 

w najgorszym stanie technicznym. 

0 – projekt nie dotyczy zabytku wpisanego do rejestru zabytków/ewidencji gminnej;  

1 – projekt dotyczy zabytku wpisanego do rejestru zabytków/ewidencji gminnej, ale znajduje się on w zadawalającym 

stanie technicznym, a celem projektu jest jedynie poprawa stanu lub dostępności obiektu; 

2 – projekt dotyczy zabytku wpisanego do rejestru zabytków/ewidencji gminnej, który jest średnio zniszczony 

i niezagrożony bezpośrednio degradacją w najbliższym czasie; 

3 – projekt dotyczy zabytku wpisanego do rejestru zabytków/ewidencji gminnej, który bez interwencji ulegnie całkowitej 

i bezpowrotnej degradacji lub zabytku, który jest wyłączony z użytkowania z powodu bardzo złego stanu technicznego. 

9 

Stopień uwzględnienia 

w projekcie potrzeb osób 

z niepełnosprawnościami 

0/2 1 2 

W ramach kryterium premiowane będą projekty, w których zastosowano rozwiązania ponadstandardowe w zakresie 

udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami, to jest udogodnienia wykraczające poza rozwiązania wynikające 

z przepisów prawa i Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla 

osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 

2014-2020. 

 

PUNKTACJA: 



0 – w projekcie zastosowano standardowe rozwiązania dla osób z niepełnosprawnościami; 

2 – w projekcie zastosowano dla osób z niepełnosprawnościami rozwiązania, które wykraczają poza standard określony 

przepisami prawa i Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla 

osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 

2014-2020. 

RAZEM 59  

 

  



KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA OSI PRIORYTETOWEJ X: ADAPTACYJNOŚĆ PRACOWNIKÓW I PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE 

Działanie X.2 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw  

Poddziałanie X.2.2 Wdrożenie programów typu outplacement 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA  DOSTĘPU WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ  

 

Lp. Nazwa kryterium Definicja Sposób weryfikacji 

1 
 Maksymalny okres realizacji 
projektu 

Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie 
projektu. 

Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na przypisaniu wartości logicznych 
„tak” „nie”. 

Kryterium bezwarunkowe.  

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane. 

Spełnienie/warunkowe spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów 
dostępu warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów merytorycznych 

 

2 

Efektywność zatrudnieniowa 

 

Minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej sformułowany w 
oparciu o Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania 
przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020 
przewidziany w ramach programów typu outplacement wynosi co 
najmniej 50% całkowitej liczby osób, które zakończyły udział w 
projekcie.  

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie 
projektu, w tym na podstawie wartości docelowej wskaźnika „liczba osób 
pracujących łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek po 
opuszczeniu programu” oraz wskaźnika dotyczącego liczby osób, które 
zakończyły udział w projekcie  

Sposób i metodologia mierzenia wskaźnika „liczba osób pracujących łącznie z 
prowadzącymi działalność na własny rachunek po opuszczeniu programu” 
znajduje się w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego 
realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. 

 



Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na przypisaniu wartości logicznych 
„tak” „nie”, „nie dotyczy” 

Kryterium bezwarunkowe. 

 Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane. 

Spełnienie/warunkowe spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów 
dostępu warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów merytorycznych 

 

3 
Minimalny okres prowadzenia 
działalności gospodarczej 

Uczestnik projektu, który otrzyma bezzwrotne wsparcie 
finansowe na rozpoczęcie prowadzenia działalności 
gospodarczej, zobowiązany będzie prowadzić działalność 
gospodarczą przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia 
rozpoczęcia działalności gospodarczej. Data rozpoczęcia 
działalności powinna być tożsama z datą jej zarejestrowania 
(uzyskania wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego). 
Do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się 
przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze 
świadczenia rehabilitacyjnego. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie 
projektu. We wniosku powinna znaleźć się deklaracja, iż Wnioskodawca 
zobowiąże uczestnika do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres nie 
krótszy niż 12 miesięcy od dnia  zarejestrowania.  

Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na przypisaniu wartości logicznych 
„tak” „nie”, „nie dotyczy” 

Kryterium bezwarunkowe.  

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane. 

Spełnienie/warunkowe spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów 
dostępu warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów merytorycznych 

 

4 Kompleksowość wsparcia 

Projekt zakłada szeroki i kompleksowy katalog form wsparcia. 
Oznacza to, iż Wnioskodawca musi zaplanować w ramach 
projektu co najmniej 4 formy wsparcia wymienione w punktach a-
h: 

 a) szkolenia zawodowe  

b)doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem 
Indywidualnego Planu Działania jako obowiązkowy element 
wsparcia  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie 
projektu, w tym opisu zadań i szczegółowego budżetu projektu. 

Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na przypisaniu wartości logicznych 
„tak” „nie”. 

Kryterium bezwarunkowe.  



c) poradnictwo psychologiczne  

d) pośrednictwo pracy  

e) staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy 
w nowym zawodzie  

f) subsydiowanie zatrudnienia uczestnika projektu u nowego 
pracodawcy  

g) studia podyplomowe  

h) bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających podjąć 
działalność gospodarczą poprzez zastosowanie następujących 
instrumentów:  

i. doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia 
umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych 
do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej  

ii. wsparcie bezzwrotne, którego maksymalna kwota 
wsparcia nie przekracza 6-krotności przeciętnego 
wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej 
obowiązującego w dniu przyznania wsparcia  

iii. wsparcie pomostowe udzielane w okresie pierwszych 12 
miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, (pomoc w 
efektywnym wykorzystaniu wsparcia finansowego 
wspomagająca rozwój działalności gospodarczej) 

 które będą dobierane do indywidualnych potrzeb 
poszczególnych uczestników projektu, w tym obligatoryjną formą 
wsparcia jest doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem 
Indywidualnego Planu Działania. 

 

 

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane. 

Spełnienie/warunkowe spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów 
dostępu warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów merytorycznych 

 

5 
Jakość i długość trwania staży 
zawodowych 

Wsparcie w postaci staży realizowane w ramach projektów jest 
zgodne z zaleceniem Rady z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie 
ram jakości staży (Dz. Urz. UE C 88 z 27.03.2014, str. 1) oraz z 
Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży, a  staż trwa nie krócej 
niż 3 miesiące i nie dłużej niż 12 miesięcy kalendarzowych.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie 
projektu, w tym opisu zadań oraz harmonogramu realizacji projektu. 

Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na przypisaniu wartości logicznych 



.  

  

„tak” „nie”, „nie dotyczy” 

Kryterium bezwarunkowe.  

 

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane. 

Spełnienie/warunkowe spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów 
dostępu warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów merytorycznych 

 

 

6 
Kolejność pomocy  w zakresie 
udzielania wsparcia finansowego                                                                                                  

W przypadku zaplanowania w projekcie wsparcia finansowego 
na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej należy 
zagwarantować, aby w pierwszej kolejności wsparcie skierowane 
było do osób, które utraciły zatrudnienie w okresie nie dłuższym 
niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu lub 
pracowników znajdujących się w okresie wypowiedzenia 
stosunku pracy.  

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie 
projektu, szczególnie na podstawie opisu grupy docelowej. 

Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na przypisaniu wartości logicznych 
„tak” „nie”, „nie dotyczy” 

Kryterium warunkowe.   

 

Spełnienie/warunkowe spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów 
dostępu warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów merytorycznych 

 

7 
Właściwa wysokość wkładu 
własnego. 

Wkład własny stanowi minimum 9% wydatków kwalifikowalnych 
projektu. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie budżetu projektu we wniosku o 
dofinansowanie. 

Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na przypisaniu wartości logicznych 
„tak” albo „nie”. 

Kryterium warunkowe. 



Spełnienie/warunkowe spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów 
dostępu warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów merytorycznych 

 

 

KRYTERIA PREMIUJĄCE WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ 

Lp. Nazwa kryterium Definicja Sposób weryfikacji 

1 

  

Projekt zapewni preferencyjne  
wsparcie  dla osób w wieku 54 lat 
i więcej 

Co najmniej 30% osób, biorących  udział w projekcie, stanowią osoby w wieku 
powyżej 54 roku życia.  

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie projektu, w tym na podstawie 
wartości docelowych wskaźnika: „liczba pracowników 
zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych z 
przyczyn dotyczących zakładu pracy objętych wsparciem w 
programie” oraz wskaźnika: „liczba osób powyżej 54 lat 
objętych wsparciem w programie” określonych  we wniosku o 
dofinansowanie.  

Kryterium zerojedynkowe 

Projekty, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i ogólne 
kryteria merytoryczne weryfikowane na ocenie formalno-
merytorycznej otrzymują premię punktową tj.10 punktów za 
spełnienie kryterium premiującego. 

Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie tracą 
punktów przyznanych za  spełnienie ogólnych kryteriów 
punktowych weryfikowanych na ocenie formalno- 
merytorycznej. 

2 

Projekt zapewni preferencyjne 
wsparcie dla grup w 
najtrudniejszej sytuacji na rynku 
pracy: kobiet, osób o najniższych 
kwalifikacjach, osób z 
niepełnosprawnościami 

Co najmniej 50% osób biorących  udział w projekcie stanowią kobiety lub 
osoby o najniższych kwalifikacjach lub osoby z niepełnosprawnościami. 

Definicja osób o najniższych kwalifikacjach jest zgodna z definicją osób z 
wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym określoną przy wskaźniku 
„liczba osób z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym objętych 
wsparciem w programie”  w załączniku nr 2 do Wytycznych w zakresie 
monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 
2014-2020. Definicja osób z niepełnosprawnościami zgodna definicją zawartą 
przy wskaźniku „liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie projektu, w tym na podstawie 
wartości docelowych wskaźnika: „liczba pracowników 
zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych z 
przyczyn dotyczących zakładu pracy objętych wsparciem w 
programie” oraz wskaźników: liczba osób z wykształceniem 
podstawowym lub gimnazjalnym objętych wsparciem w 
programie” „liczba osób z niepełnosprawnościami objętych 
wsparciem w programie” określonych  we wniosku o 



programie” w załączniku nr 2 do Wytycznych w zakresie monitorowania 
postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. 

dofinansowanie.  

Kryterium zerojedynkowe 

Projekty, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i ogólne 
kryteria merytoryczne  zerojedynkowe i punktowe 
weryfikowane na ocenie formalno-merytorycznej otrzymują 
premię punktową tj.10 punktów za spełnienie kryterium 
premiującego. 

Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie tracą 
punktów przyznanych za  spełnienie ogólnych kryteriów 
punktowych weryfikowanych na ocenie formalno- 
merytorycznej. 

3 

Adaptacja rozwiązań 

 

Projekt zakłada wykorzystanie rozwiązań wypracowanych z udziałem środków 
EFS w poprzednich perspektywach finansowych i jest komplementarny z 
rozwiązaniami wypracowanymi w obecnej perspektywie.  

 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów 
wniosku o dofinansowanie. 

Kryterium zerojedynkowe. 

Projekty, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i ogólne 
kryteria merytoryczne weryfikowane na ocenie formalno-
merytorycznej otrzymują premię punktową tj. 5  punktów za 
spełnienie kryterium premiującego. 

Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie tracą 
punktów przyznanych za spełnienie ogólnych kryteriów 
punktowych weryfikowanych na ocenie merytorycznej. 

 
  



KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA OSI PRIORYTETOWEJ X: ADAPTACYJNOŚĆ PRACOWNIKÓW I PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE 

DZIAŁANIE X.3 OCHRONA, UTRZYMANIE I PRZYWRÓCENIE ZDROWIA  

PODDZIAŁANIE  X.3.3  DZIAŁANIA UZUPEŁNIAJĄCE POPULACYJNE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE W KIERUNKU WCZESNEGO WYKRYWANIA NOWOTWORU JELITA GRUBEGO, 

PIERSI I SZYJKI MACICY 

TYP  OPERACJI 1) 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ 

Lp. Nazwa kryterium Definicja Sposób weryfikacji 

1 

Zgodność z warunkami 
wsparcia załączonymi do 
regulaminu konkursu. 

Założenia projektu są zgodne z warunkami realizacji przedsięwzięć dotyczącymi 
profilaktyki danego programu populacyjnego załączonymi do  regulaminu konkursu  
wynikającymi z wytycznych horyzontalnych opracowanych na poziomie krajowym.  

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów 
wniosku o dofinansowanie, w tym  wskazanego  
terminu realizacji, opisu realizacji działań projektowych, 
opisu potencjału wnioskodawcy i partnerów, budżetu 
projektu. 

Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na 
przypisaniu wartości logicznych „tak” albo „nie”. 

Kryterium warunkowe. 

 

Spełnienie/warunkowe spełnienie wszystkich 
szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje 
dokonanie oceny spełnienia kryteriów 
merytorycznych 

 

2 

Zgodność z przepisami w 
zakresie ochrony zdrowia.  

Projekt zawiera oświadczenie, że świadczenia opieki zdrowotnej będą realizowane 
zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony zdrowia wskazanymi w 
regulaminie konkursu, w szczególności z regulacjami dotyczącymi praw pacjenta.  

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów 
wniosku o dofinansowanie i/lub załączonego 
oświadczenia. 

Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na 
przypisaniu wartości logicznych „tak” albo „nie”. 

Kryterium bezwarunkowe. 

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są 
odrzucane. 



Spełnienie/warunkowe spełnienie wszystkich 
szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje 
dokonanie oceny spełnienia kryteriów 
merytorycznych 

 

3 

Uwzględnienie poziomu 
podstawowej opieki 
zdrowotnej - POZ (w tym 
partnerstwo). 

Założenia projektu przedstawione we wniosku o dofinansowanie uwzględniają poziom 
podstawowej opieki zdrowotnej ( w tym udział lekarzy lub pielęgniarek) lub realizacja 
projektu odbywa się w partnerstwie z co najmniej jedną placówką POZ. Zwiększenie 
udziału lekarzy lub pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej w działania 
profilaktyczne  ma na celu  poprawę ich efektywności. 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów 
wniosku o dofinansowanie, w tym opisu działań 
projektowych. 

Weryfikacja polega na przypisaniu wartości logicznych 
„tak” albo „nie”. 

Kryterium bezwarunkowe. 

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są 
odrzucane. 

Spełnienie/warunkowe spełnienie wszystkich 
szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje 
dokonanie oceny spełnienia kryteriów 
merytorycznych 

 

4 

Doświadczenie w realizacji 
działań objętych projektem. 

We wniosku o dofinansowanie wykazano, że wnioskodawca posiada min. roczne 
doświadczenie w realizacji działań objętych projektem, w szczególności w zakresie 
świadczeń opieki zdrowotnej. W  przypadku projektu realizowanego w partnerstwie 
dopuszczalne jest również posiłkowanie się min. rocznym doświadczeniem partnera (lub 
partnerów) i wówczas każdy z partnerów może legitymować się doświadczeniem w 
innym zakresie. Nie zawsze będą to identyczne działania jak w projekcie, jednak 
przedmiotem oceny będzie zbieżność przedmiotu podejmowanych w przeszłości działań 
z zakładanymi w projekcie. 

Wykazane doświadczenie nie może dotyczyć okresu wcześniejszego niż 2 lata przed 
złożeniem wniosku o dofinansowanie. 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów 
wniosku o dofinansowanie, w tym opisu doświadczenia 
wnioskodawcy i partnerów. 

Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na 
przypisaniu wartości logicznych „tak” albo „nie”. 

Kryterium bezwarunkowe. 

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są 
odrzucane. 

Spełnienie/warunkowe spełnienie wszystkich 
szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje 
dokonanie oceny spełnienia kryteriów 
merytorycznych 

 



5 

Realizacja świadczeń opieki 
zdrowotnej  przez podmioty 
wykonujące działalność 
leczniczą. 

 

Wnioskodawca gwarantuje, że świadczenia opieki zdrowotnej będą realizowane przez 
podmioty wykonujące działalność leczniczą w obszarze realizacji projektu  lub sam 
prowadzi taką działalność.  

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów 
wniosku o dofinansowanie, w tym opisu działań 
projektowych. 

Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na 
przypisaniu wartości logicznych „tak” albo „nie”. 

Kryterium bezwarunkowe. 

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są 
odrzucane. 

Spełnienie/warunkowe spełnienie wszystkich 
szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje 
dokonanie oceny spełnienia kryteriów 
merytorycznych 

 

6 

Udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków 
publicznych w zakresie 
objętym wsparciem.  

Wnioskodawca udziela świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie umowy zawartej z 
wojewódzkim oddziałem NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w adekwatnym 
dla projektu zakresie (w zakresie danego programu populacyjnego) lub zapewnia, że 
zadania z zakresu profilaktyki są wykonywane wyłącznie przez podmioty, które spełniają 
ww. warunki. Kryterium rekomendowane przez Komitet Sterujący, zgodnie z 
Załącznikiem do Uchwały nr 4/2015.  

 

 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie 
potwierdzenia posiadania kontraktu z NFZ lub 
oświadczenia o dostarczeniu ww dokumentu w 
wyznaczonym przez IOK w regulaminie konkursu 
terminie. Wskazane dokumenty stanowią załącznik do 
wniosku o dofinansowanie.  

Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na 
przypisaniu wartości logicznych „tak” albo „nie”.  

Kryterium warunkowe. 

Spełnienie/warunkowe spełnienie wszystkich 
szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje 
dokonanie oceny spełnienia kryteriów 
merytorycznych 

 

7 

Projekt odnosi się do 
jednego z dwóch rodzajów 
nowotworów. 

Działania projektu odnoszą się do jednego z dwóch rodzajów nowotworów – nowotworu 
piersi lub nowotworu szyjki macicy. 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów 
wniosku o dofinansowanie, w tym opisu działań 
projektowych. 

Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na 
przypisaniu wartości logicznych „tak” albo „nie”. 



Kryterium bezwarunkowe. 

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są 
odrzucane. 

Spełnienie/warunkowe spełnienie wszystkich 
szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje 
dokonanie oceny spełnienia kryteriów 
merytorycznych 

 

8 

Właściwa wysokość wkładu 
własnego. 

Wnioskodawca uwzględnił  minimalną wysokość wkładu własnego zgodną z 
regulaminem konkursu.  

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów 
wniosku o dofinansowanie  –  budżetu projektu. 

Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na 
przypisaniu wartości logicznych „tak” albo „nie”. 

Kryterium warunkowe. 

Spełnienie/warunkowe spełnienie wszystkich 
szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje 
dokonanie oceny spełnienia kryteriów 
merytorycznych 

 

9 

Projekt jest skierowany w 
szczególności do kobiet 
powyżej 50. roku życia. 
 
Dotyczy wyłącznie 
nowotworu szyjki macicy. 
 
 

Wśród kobiet objętych wsparciem w ramach projektu, co najmniej 40% 
stanowią kobiety w wieku 50+.  

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów 
wniosku o dofinansowanie, w tym informacji 
dotyczących grupy docelowej oraz wskaźników. 

Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na 
przypisaniu wartości logicznych „tak” albo „nie”.  

Kryterium bezwarunkowe. 

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są 
odrzucane. 

Spełnienie/warunkowe spełnienie wszystkich 
szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje 
dokonanie oceny spełnienia kryteriów 
merytorycznych 

 



10 

Udział położnych w 
wykonywaniu badań 
cytologicznych. 
 
Dotyczy wyłącznie 
nowotworu szyjki macicy. 
 

Wnioskodawca zapewnia w projekcie udział odpowiednio wykwalifikowanych położnych  
w wykonywaniu badań cytologicznych.  
 

 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów 
wniosku o dofinansowanie, w tym opisu działań 
projektowych. 

Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na 
przypisaniu wartości logicznych „tak” albo „nie”. 

Kryterium bezwarunkowe. 

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są 
odrzucane. 

Spełnienie/warunkowe spełnienie wszystkich 
szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje 
dokonanie oceny spełnienia kryteriów 
merytorycznych 

 

11 

Skierowanie projektu do 
kobiet, które nie 
wykonywały badań 
profilaktycznych  

Wnioskodawca założył, że grupę docelową stanowią w co najmniej 20% kobiety, które 
nie wykonywały badań profilaktycznych w kierunku nowotworów raka piersi/szyjki macicy  
(na podstawie Systemu Informatycznego Monitorowania Profilaktyki – SIMP), a które 
kwalifikują się do udziału w programie. 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów 
wniosku o dofinansowanie, w tym opisu działań 
projektowych. 

Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na 
przypisaniu wartości logicznych „tak” albo „nie”. 

Kryterium bezwarunkowe. 

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są 
odrzucane. 

Spełnienie/warunkowe spełnienie wszystkich 
szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje 
dokonanie oceny spełnienia kryteriów 
merytorycznych 

 

12 

Skierowanie projektu do 
osób z obszarów wiejskich 
oraz miejscowości poniżej 
20. 000 mieszkańców na 
obszarach słabo 
zaludnionych. 

Minimum 10 % osób z grupy docelowej zamieszkuje na terenie obszarów wiejskich oraz 
miejscowości poniżej 20.000 mieszkańców na obszarach słabo zaludnionych. 
Osoby pochodzące z obszarów wiejskich należy rozumieć jako osoby przebywające na 
obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA kategoria 3). 
Obszary słabo zaludnione to obszary, na których więcej niż 50% populacji zamieszkuje 
tereny wiejskie. Dane będą gromadzone na podstawie Local Administrative Unit level of 
LAU 2 (lokalna administracja/gminy). 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów 
wniosku o dofinansowanie, w tym opisu działań 
projektowych. 

Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na 
przypisaniu wartości logicznych „tak” albo „nie”. 



Kategoria 3 DEGURBY powinna być określana na podstawie:  
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/miscellaneous/index.cfm?TargetUrl=DSP_DEGURBA 
- tabela z nagłówkiem "dla roku odniesienia 2012" 

Kryterium bezwarunkowe. 

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są 
odrzucane. 

Spełnienie/warunkowe spełnienie wszystkich 
szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje 
dokonanie oceny spełnienia kryteriów 
merytorycznych 

 

13 

Projekt obejmuje 
wsparciem kobiety z 
powiatów lub gmin o 
szczególnie niskim 
poziomie zgłaszalności na 
badania mammograficzne/ 
cytologiczne. 

Wnioskodawca założył, że kobiety objęte wsparciem zamieszkują na terenie powiatów 
lub gmin o szczególnie niskim poziomie zgłaszalności na badania mammograficzne/ 
cytologiczne.(IZ w regulaminie konkursu zamieści wykaz gmin/powiatów o szczególnie 
niskim poziomie zgłaszalności na wskazane badania). 

 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów 
wniosku o dofinansowanie, w tym opisu działań 
projektowych. 

Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na 
przypisaniu wartości logicznych „tak” albo „nie”. 

Kryterium bezwarunkowe. 

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są 
odrzucane. 

Spełnienie/warunkowe spełnienie wszystkich 
szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje 
dokonanie oceny spełnienia kryteriów 
merytorycznych 

 

 

 KRYTERIA PREMIUJĄCE WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ 

Lp. Nazwa kryterium Definicja Sposób weryfikacji 

1 

Skierowanie projektu do 
min. 40% osób z obszarów 
wiejskich oraz miejscowości 
poniżej 20. 000 
mieszkańców na obszarach 
słabo zaludnionych. 

Minimum 40 % osób z grupy docelowej zamieszkuje na terenie obszarów wiejskich oraz 
miejscowości poniżej 20.000 mieszkańców na obszarach słabo zaludnionych. 

Osoby pochodzące z obszarów wiejskich należy rozumieć jako osoby przebywające na 
obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA kategoria 3). 
Obszary słabo zaludnione to obszary, na których więcej niż 50% populacji zamieszkuje 
tereny wiejskie. Dane będą gromadzone na podstawie Local Administrative Unit level of 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów 
wniosku o dofinansowanie, w tym informacji 
dotyczących grupy docelowej. 

Kryterium zerojedynkowe 

 

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/miscellaneous/index.cfm?TargetUrl=DSP_DEGURBA


LAU 2 (lokalna administracja/gminy). 

Kategoria 3 DEGURBY powinna być określana na podstawie:  

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/miscellaneous/index.cfm?TargetUrl=DSP_DEGURBA 
- tabela z nagłówkiem "dla roku odniesienia 2012" 

Projekty, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i 
ogólne kryteria merytoryczne weryfikowane na ocenie 
formalno-merytorycznej otrzymują premię punktową 
tj.10 punktów za spełnienie kryterium premiującego.  

Projekty które nie spełniają kryterium premiującego nie 
tracą punktów przyznanych za spełnienie ogólnych 
kryteriów punktowych weryfikowanych na ocenie 
formalno-merytorycznej  

 

2 

Współpraca podmiotów 
leczniczych. 

Projekt zakłada partnerstwo lub inną udokumentowaną formę współpracy podmiotów 
leczniczych działających w obszarze projektu, w zakresie danej choroby nowotworowej. 
Podmiot leczniczy rozumiany jest zgodnie z ustawą o działalności leczniczej. 

Z zakładanej współpracy powinna wynikać wartość dodana dla projektu (np. zwiększenie 
potencjału zaangażowanego do realizacji projektu, objęcie większego terytorium 
działaniami projektu). Kryterium rekomendowane przez Komitet Sterujący, zgodnie z 
Załącznikiem do Uchwały nr 4/2015. 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów 
wniosku o dofinansowanie, w tym informacji 
dotyczących roli partnerów. 

Kryterium zerojedynkowe 

 

Projekty, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i 
ogólne kryteria merytoryczne weryfikowane na ocenie 
formalno-merytorycznej otrzymują premię punktową tj. 
5 punktów za spełnienie kryterium premiującego.  

Projekty które nie spełniają kryterium premiującego nie 
tracą punktów przyznanych za spełnienie ogólnych 
kryteriów punktowych weryfikowanych na ocenie 
formalno-merytorycznej. 

3 

Projekt jest realizowany w 
partnerstwie pomiędzy 
podmiotem wykonującym 
działalność leczniczą oraz 
co najmniej jedną 
organizacją pozarządową.  

Projekt zakłada partnerstwo pomiędzy podmiotem wykonującym działalność leczniczą 
oraz co najmniej jedną organizacją pozarządową. Działalność statutowa organizacji 
pozarządowej związana jest  z upowszechnianiem edukacji prozdrowotnej lub promocją 
udziału w badaniach diagnostycznych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu, 
którego dotyczą działania w projekcie. 

Z partnerstwa powinna wynikać wartość dodana w jednym lub obydwu ww. obszarach 
(np. angażowanie większej części społeczeństwa, dotarcie do większej liczby 
uczestników, przekazanie dodatkowej wiedzy, zorganizowanie dodatkowych 
uzasadnionych działań edukacyjnych, świadomościowych, lepsza identyfikacja barier 
dotyczących potencjalnych uczestników niż miałoby to miejsce bez partnerstwa). 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów 
wniosku o dofinansowanie, w tym informacji 
dotyczących roli partnerów. 

Kryterium zerojedynkowe 

 

Projekty, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i 
ogólne kryteria merytoryczne weryfikowane na ocenie 
formalno-merytorycznej otrzymują premię punktową tj. 
5 punktów za spełnienie kryterium premiującego.  

Projekty które nie spełniają kryterium premiującego nie 

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/miscellaneous/index.cfm?TargetUrl=DSP_DEGURBA


tracą punktów przyznanych za spełnienie ogólnych 
kryteriów punktowych weryfikowanych na ocenie 
formalno-merytorycznej. 

4 

Komplementarność 
projektu. 

Projekt jest realizowany w sposób komplementarny do innych projektów finansowanych 
ze środków UE (również realizowanych we wcześniejszych okresach programowania), 
ze środków krajowych lub innych źródeł. 

Wnioskodawca wykazał komplementarność w oczekiwanym zakresie z co najmniej 
dwoma projektami. 

Przez komplementarność projektów należy rozumieć ich dopełnianie się prowadzące do 
realizacji określonego celu. Do uznania projektów za komplementarne nie jest 
wystarczające spełnienie przesłanki takiego samego lub wspólnego celu, gdyż ten 
warunek może być wypełniony w odniesieniu do projektów konkurujących ze sobą. 
Warunkiem koniecznym do określenia projektów jako komplementarne jest ich 
uzupełniający się charakter, wykluczający powielanie się działań. Kryterium 
rekomendowane przez Komitet Sterujący, zgodnie z Załącznikiem do Uchwały nr 
4/2015. 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów 
wniosku o dofinansowanie, w tym opisu doświadczenia 
wnioskodawcy i partnerów oraz działań projektowych. 

Kryterium zerojedynkowe 

 

Projekty, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i 
ogólne kryteria merytoryczne weryfikowane na ocenie 
formalno-merytorycznej otrzymują premię punktową tj. 
5 punktów za spełnienie kryterium premiującego.  

Projekty które nie spełniają kryterium premiującego nie 
tracą punktów przyznanych za spełnienie ogólnych 
kryteriów punktowych weryfikowanych na ocenie 
formalno-merytorycznej. 

5 

Projekt przewiduje 
włączenie realizacji badań 
dotyczących danego 
nowotworu do pakietu 
badań dodatkowych 
związanych z  okresowymi 
badaniami pracowniczymi. 

Projekt zakłada włączenie badań profilaktycznych w zakresie nowotworu, którego 
dotyczy projekt do pakietu dodatkowych badań związanych z okresowymi badaniami 
pracowniczymi. Badania te powinny obejmować co najmniej 10% uczestników. 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów 
wniosku o dofinansowanie, w tym opisu działań 
projektowych. 

Kryterium zerojedynkowe 

 

Projekty, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i 
ogólne kryteria merytoryczne weryfikowane na ocenie 
formalno-merytorycznej otrzymują premię punktową tj. 
5 punktów za spełnienie kryterium premiującego.  

Projekty które nie spełniają kryterium premiującego nie 
tracą punktów przyznanych za spełnienie ogólnych 
kryteriów punktowych weryfikowanych na ocenie 
formalno-merytorycznej. 

6 

Projekt zwiększa 
dostępność do świadczeń 
dla osób pracujących 
poprzez dogodne terminy 

W projekcie zapewniony zostanie dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej w ciągu 
tygodnia tak, aby umożliwić korzystanie z nich osobom pracującym. Z projektu powinno 
wynikać zobowiązanie do realizacji świadczeń w ramach programu przynajmniej 2 dni w 
tygodniu w godzinach popołudniowych po godzinie 18:00 oraz wybrane dni wolne od 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów 
wniosku o dofinansowanie, w tym opisu działań 
projektowych. 

Kryterium zerojedynkowe 



realizacji świadczeń.  pracy – co najmniej jedną sobotę w miesiącu. 

Dopuszczalna jest sytuacja, w której  w początkowym okresie realizacji zadania 
dotyczącego realizacji świadczeń beneficjent odstępuje od zapewnienia ich realizacji w 
wymiarze co najmniej jednej soboty w miesiącu, jeżeli w dalszym okresie zapewnione 
zostaną w odpowiednio większym wymiarze sobót w miesiącu tak, aby łącznie liczba 
sobót wynikająca z równego rozłożenia przez cały okres realizacji zadania została 
zapewniona. Analogicznie dotyczy to sytuacji z ewentualnie zadeklarowanymi przez 
wnioskodawcę innymi dniami wolnymi od pracy. 

 

Projekty, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i 
ogólne kryteria merytoryczne weryfikowane na ocenie 
formalno-merytorycznej otrzymują premię punktową tj. 
5 punktów za spełnienie kryterium premiującego.  

Projekty które nie spełniają kryterium premiującego nie 
tracą punktów przyznanych za spełnienie ogólnych 
kryteriów punktowych weryfikowanych na ocenie 
formalno-merytorycznej. 

7 

Projekt uwzględnia dotarcie 
do populacji kobiet z 
obszarów wiejskich oraz 
małych miejscowości 
poprzez wykorzystanie 
cytobusa /mammobusa. 

 

Wnioskodawca założył w projekcie rozwiązania sprzyjające dotarciu do populacji kobiet z 
obszarów wiejskich oraz małych miejscowości poprzez wykorzystanie cytobusa 
/mammobusa (w zależności od choroby, której dotyczy projekt). 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów 
wniosku o dofinansowanie, w tym opisu działań 
projektowych. 

Kryterium zerojedynkowe 

 

Projekty, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i 
ogólne kryteria merytoryczne weryfikowane na ocenie 
formalno-merytorycznej otrzymują premię punktową tj. 
5 punktów za spełnienie kryterium premiującego.  

Projekty które nie spełniają kryterium premiującego nie 
tracą punktów przyznanych za spełnienie ogólnych 
kryteriów punktowych weryfikowanych na ocenie 
formalno-merytorycznej. 

8 

Projekt obejmuje 
wsparciem min. 50% kobiet 
z powiatów lub gmin o 
szczególnie niskim 
poziomie zgłaszalności na 
badania mammograficzne/ 
cytologiczne. 

Wnioskodawca założył, że co najmniej 50% uczestniczek – kobiet objętych wsparciem 
zamieszkuje na terenie powiatów lub gmin o szczególnie niskim poziomie zgłaszalności 
na badania mammograficzne/ cytologiczne. 

 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów 
wniosku o dofinansowanie, w tym opisu grupy 
docelowej oraz list powiatów i gmin o szczególnie 
niskim poziomie zgłaszalności na badania 
mammograficzne/ cytologiczne,  stanowiących 
załączniki do regulaminu konkursu. 

Lista 30% powiatów i gmin województwa o najniższym 
poziomie zgłaszalności zostanie sporządzona przez 
Instytucję Zarządzającą na podstawie informacji z 
ośrodków koordynujących programy oraz załączników 
do rocznych sprawozdań z realizacji Narodowego 
programu zwalczania chorób nowotworowych i będzie 



załącznikiem do regulaminu konkursu. 

Kryterium zerojedynkowe 

 

Projekty, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i 
ogólne kryteria merytoryczne  weryfikowane na ocenie 
formalno-merytorycznej otrzymują premię punktową tj. 
10 punktów za spełnienie kryterium premiującego.  

Projekty które nie spełniają kryterium premiującego nie 
tracą punktów przyznanych za spełnienie ogólnych 
kryteriów punktowych weryfikowanych na ocenie 
formalno-merytorycznej. 

 

PODDZIAŁANIE  X.3.3  DZIAŁANIA UZUPEŁNIAJĄCE POPULACYJNE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE W KIERUNKU WCZESNEGO WYKRYWANIA NOWOTWORU JELITA GRUBEGO, 

PIERSI I SZYJKI MACICY 

TYP  OPERACJI 2) 

SZCZEGÓŁOWE  KRYTERIA DOSTĘPU WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ 

Lp. Nazwa kryterium Definicja Sposób weryfikacji 

1 

 Zgodność z warunkami wsparcia 
załączonymi do regulaminu 
konkursu. 

 Założenia projektu są zgodne z warunkami realizacji 
przedsięwzięć dotyczącymi profilaktyki danego programu 
populacyjnego załączonymi do  regulaminu konkursu 
wynikającymi z wytycznych horyzontalnych opracowanych na 
poziomie krajowym. 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie, 
w tym  wskazanego  terminu realizacji, opisu realizacji działań projektowych, opisu 
potencjału wnioskodawcy i partnerów, budżetu projektu. 

Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na przypisaniu wartości logicznych 
„tak” albo „nie”. 

Kryterium warunkowe. 

Spełnienie/warunkowe spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów 
dostępu warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów merytorycznych 

 

2 

 Zgodność  z przepisami w zakresie 
ochrony zdrowia. 

Projekt zawiera oświadczenie, że świadczenia opieki zdrowotnej 
będą realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami w 
zakresie ochrony zdrowia wskazanymi w regulaminie konkursu, 
w szczególności z  regulacjami dotyczącymi praw pacjenta. 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie 
i/lub załączonego oświadczenia. 

Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na przypisaniu wartości logicznych 
„tak” albo „nie”. 



Kryterium bezwarunkowe. 

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane. 

Spełnienie/warunkowe spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów 
dostępu warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów merytorycznych 

 

3 

Uwzględnienie poziomu 
podstawowej opieki zdrowotnej - 
POZ (w tym partnerstwo).  

Założenia projektu przedstawione we wniosku o dofinansowanie 
uwzględniają poziom podstawowej opieki zdrowotnej ( w tym 
udział lekarzy lub pielęgniarek) lub realizacja projektu odbywa 
się w partnerstwie z co najmniej jedną placówką POZ. 
Zwiększenie udziału lekarzy lub pielęgniarek podstawowej opieki 
zdrowotnej w działania profilaktyczne  ma na celu  poprawę ich 
efektywności. 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie  zapisów wniosku o dofinansowanie, 
w tym opisu działań projektowych. 

Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na przypisaniu wartości logicznych 
„tak” albo „nie”. 

Kryterium bezwarunkowe 

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane. 

Spełnienie/warunkowe spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów 
dostępu warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów merytorycznych 

 

4 

Doświadczenie w realizacji działań 
objętych projektem. 

We wniosku o dofinansowanie wykazano, że wnioskodawca 
posiada min. roczne doświadczenie w realizacji działań objętych 
projektem, w szczególności w zakresie świadczeń opieki 
zdrowotnej. W  przypadku projektu realizowanego w partnerstwie 
dopuszczalne jest również posiłkowanie się min. rocznym 
doświadczeniem partnera (lub partnerów) i wówczas każdy z 
partnerów może legitymować się doświadczeniem w innym 
zakresie. Nie zawsze będą to identyczne działania jak w 
projekcie, jednak przedmiotem oceny będzie zbieżność 
przedmiotu podejmowanych w przeszłości działań z zakładanymi 
w projekcie. 

Wykazane doświadczenie nie może dotyczyć okresu 
wcześniejszego niż 2 lata przed złożeniem wniosku o 
dofinansowanie. 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie  zapisów wniosku o dofinansowanie, 
w tym opisu doświadczenia wnioskodawcy i partnerów. 

Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na przypisaniu wartości logicznych 
„tak” albo „nie”. 

Kryterium bezwarunkowe 

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane. 

Spełnienie/warunkowe spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów 
dostępu warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów merytorycznych 

 



5 

Właściwa wysokość wkładu 
własnego. 

Wnioskodawca uwzględnił  minimalną wysokość wkładu 
własnego zgodną z regulaminem konkursu.  

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie  
–  budżetu projektu. 

Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na przypisaniu wartości logicznych 
„tak” albo „nie”. 

Kryterium warunkowe. 

Spełnienie/warunkowe spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów 
dostępu warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów merytorycznych 

 

6 

Realizacja świadczeń opieki 
zdrowotnej przez podmioty 
wykonujące działalność leczniczą. 

Wnioskodawca gwarantuje, że świadczenia opieki zdrowotnej 
będą realizowane przez podmioty wykonujące działalność 
leczniczą w obszarze realizacji projektu  lub sam prowadzi taką 
działalność. 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie, 
w tym opisu działań projektowych. 

Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na przypisaniu wartości logicznych 
„tak” albo „nie”. 

Kryterium bezwarunkowe 

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane. 

Spełnienie/warunkowe spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów 
dostępu warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów merytorycznych 

 

KRYTERIA PREMIUJĄCE WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ 

Lp. Nazwa kryterium Definicja Sposób weryfikacji 

1 

Skierowanie projektu do osób 
z obszarów wiejskich oraz 
miejscowości poniżej 20. 000 
mieszkańców na obszarach 
słabo zaludnionych. 

Minimum 30 % osób z grupy docelowej zamieszkuje na terenie obszarów wiejskich oraz 
miejscowości poniżej 20.000 mieszkańców na obszarach słabo zaludnionych. 

Osoby pochodzące z obszarów wiejskich należy rozumieć jako osoby przebywające na 
obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA kategoria 3). 
Obszary słabo zaludnione to obszary, na których więcej niż 50% populacji zamieszkuje 
tereny wiejskie. 

Dane będą gromadzone na podstawie Local Administrative Unit  level of LAU 2 (lokalna 
administracja/gminy). 

Kategoria 3 DEGURBY powinna byc określana na podstawie:  

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o 
dofinansowanie, w tym informacji dotyczących grupy docelowej. 

Kryterium zerojedynkowe 

 

Projekty, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i ogólne 
kryteria merytoryczne  weryfikowane na ocenie formalno-
merytorycznej otrzymują premię punktową tj. 10 punktów za 
spełnienie kryterium premiującego.  

Projekty które nie spełniają kryterium premiującego nie tracą 



http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/miscellaneous/index.cfm?TargetUrl=DSP_DEGURBA 
- tabela z nagłówkiem "dla roku odniesienia 2012" 

punktów przyznanych za spełnienie ogólnych kryteriów 
punktowych weryfikowanych na ocenie formalno-merytorycznej. 

2 

 Współpraca podmiotów 
leczniczych. 

Projekt zakłada partnerstwo lub inną udokumentowaną formę współpracy podmiotów 
leczniczych działających w obszarze projektu, w zakresie danej choroby nowotworowej. 
Podmiot leczniczy rozumiany jest zgodnie z ustawą o działalności leczniczej. 

Z zakładanej współpracy powinna wynikać wartość dodana dla projektu (np. zwiększenie 
potencjału zaangażowanego do realizacji projektu, objęcie większego terytorium 
działaniami projektu). Kryterium rekomendowane przez Komitet Sterujący, zgodnie z 
Załącznikiem do Uchwały nr 4/2015. 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o 
dofinansowanie, w tym informacji dotyczących roli partnerów. 

Kryterium zerojedynkowe 

 

Projekty, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i ogólne 
kryteria merytoryczne  weryfikowane na ocenie formalno-
merytorycznej otrzymują premię punktową tj.  5 punktów za 
spełnienie kryterium premiującego.  

Projekty które nie spełniają kryterium premiującego nie tracą 
punktów przyznanych za spełnienie ogólnych kryteriów 
punktowych weryfikowanych na ocenie formalno-merytorycznej. 

3 

Projekt jest realizowany w 
partnerstwie pomiędzy 
podmiotem wykonującym 
działalność leczniczą oraz co 
najmniej jedną organizacją 
pozarządową.  

Projekt zakłada partnerstwo pomiędzy podmiotem wykonującym działalność leczniczą 
oraz co najmniej jedną organizacją pozarządową Działalność statutowa organizacji 
pozarządowej związana jest  z upowszechnianiem edukacji prozdrowotnej lub promocją 
udziału w badaniach diagnostycznych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu, 
którego dotyczą działania w projekcie. 

Z partnerstwa powinna wynikać wartość dodana w jednym lub obydwu ww. obszarach 
(np. na angażowanie większej części społeczeństwa, dotarcie do większej liczby 
uczestników, przekazanie dodatkowej wiedzy, zorganizowanie dodatkowych 
uzasadnionych działań edukacyjnych, świadomościowych, lepsza identyfikacja barier 
dotyczących potencjalnych uczestników niż miałoby to miejsce bez partnerstwa). 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o 
dofinansowanie, w tym informacji dotyczących roli partnerów. 

Kryterium zerojedynkowe 

 

Projekty, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i ogólne 
kryteria merytoryczne  weryfikowane na ocenie formalno-
merytorycznej otrzymują premię punktową tj. 5 punktów za 
spełnienie kryterium premiującego.  

Projekty które nie spełniają kryterium premiującego nie tracą 
punktów przyznanych za spełnienie ogólnych kryteriów 
punktowych weryfikowanych na ocenie merytorycznej. 

4 

Komplementarność projektu. 

 

Projekt jest realizowany w sposób komplementarny do innych projektów finansowanych 
ze środków UE (również realizowanych we wcześniejszych okresach programowania), 
ze środków krajowych lub innych źródeł. 

Wnioskodawca wykazał komplementarność w oczekiwanym zakresie z co najmniej 
dwoma projektami. 

Przez komplementarność projektów należy rozumieć ich dopełnianie się prowadzące do 
realizacji określonego celu. Do uznania projektów za komplementarne nie jest 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o 
dofinansowanie, w tym opisu doświadczenia wnioskodawcy i 
partnerów oraz działań projektowych. 

Kryterium zerojedynkowe 

 

Projekty, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i ogólne 
kryteria merytoryczne  weryfikowane na ocenie formalno-

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/miscellaneous/index.cfm?TargetUrl=DSP_DEGURBA


wystarczające spełnienie przesłanki takiego samego lub wspólnego celu, gdyż ten 
warunek może być wypełniony w odniesieniu do projektów konkurujących ze sobą. 
Warunkiem koniecznym do określenia projektów jako komplementarne jest ich 
uzupełniający się charakter, wykluczający powielanie się działań. Kryterium 
rekomendowane przez Komitet Sterujący, zgodnie z Załącznikiem do Uchwały nr 
4/2015. 

merytorycznej otrzymują premię punktową tj. 5 punktów za 
spełnienie kryterium premiującego.  

Projekty które nie spełniają kryterium premiującego nie tracą 
punktów przyznanych za spełnienie ogólnych kryteriów 
punktowych weryfikowanych na ocenie formalno-merytorycznej. 

5 

Projekt przewiduje włączenie 
realizacji badań dotyczących 
danego nowotworu do pakietu 
badań dodatkowych 
związanych z  okresowymi 
badaniami pracowniczymi. 

Projekt zakłada włączenie badań profilaktycznych w zakresie nowotworu, którego 
dotyczy projekt do pakietu dodatkowych badań związanych z okresowymi badaniami 
pracowniczymi. Badania te powinny obejmować co najmniej 10% uczestników. 

 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o 
dofinansowanie, w tym opisu działań projektowych. 

Kryterium zerojedynkowe 

 

Projekty, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i ogólne 
kryteria merytoryczne  weryfikowane na ocenie formalno-
merytorycznej otrzymują premię punktową tj. 5 punktów za 
spełnienie kryterium premiującego.  

Projekty które nie spełniają kryterium premiującego nie tracą 
punktów przyznanych za spełnienie ogólnych kryteriów 
punktowych weryfikowanych na ocenie formalno-merytorycznej. 

6 

Projekt zapewni dostępność do 
świadczeń  dla osób 
pracujących poprzez dogodne 
terminy realizacji świadczeń. 

W projekcie zapewniony zostanie dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej w ciągu 
tygodnia tak, aby umożliwić korzystanie z nich osobom pracującym. Z projektu powinno 
wynikać zobowiązanie do realizacji świadczeń w ramach programu przynajmniej 2 dni w 
tygodniu w godzinach popołudniowych po godzinie 18:00 oraz wybrane dni wolne od 
pracy – co najmniej jedną sobotę w miesiącu. 

Dopuszczalna jest sytuacja,  w której w początkowym okresie realizacji zadania 
dotyczącego realizacji świadczeń beneficjent odstępuje od zapewnienia ich realizacji w 
wymiarze co najmniej jednej soboty w miesiącu, jeżeli w dalszym okresie zapewnione 
zostaną w odpowiednio większym wymiarze sobót w miesiącu tak, aby łącznie liczba 
sobót wynikająca z równego rozłożenia przez cały okres realizacji zadania została 
zapewniona. Analogicznie dotyczy to sytuacji z ewentualnie zadeklarowanymi przez 
wnioskodawcę innymi dniami wolnymi od pracy. 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o 
dofinansowanie, w tym opisu działań projektowych. 

Kryterium zerojedynkowe 

 

Projekty, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i ogólne 
kryteria merytoryczne  weryfikowane na ocenie formalno-
merytorycznej otrzymują premię punktową tj. 5 punktów za 
spełnienie kryterium premiującego.  

Projekty które nie spełniają kryterium premiującego nie tracą 
punktów przyznanych za spełnienie ogólnych kryteriów 
punktowych weryfikowanych na ocenie formalno-merytorycznej. 

7 

Udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych w 
zakresie objętym wsparciem. 

Wnioskodawca udziela świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie umowy zawartej z 
oddziałem wojewódzkim NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w adekwatnym 
dla projektu zakresie lub zapewnia, że zadania z zakresu profilaktyki są wykonywane 
wyłącznie przez podmioty, które spełniają ww. warunki. Badania finansowane ze 
środków EFS służą realizacji dodatkowych badań diagnostycznych i przyczyniają 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku 
o dofinansowanie i/lub załączonego potwierdzenia posiadania 
kontraktu z NFZ. 

Kryterium zerojedynkowe 



się do zwiększenia liczby badań  
o co najmniej 15% względem dotychczasowej liczby tego typu badań 
realizowanych przez wnioskodawcę (podanej we wniosku o dofinansowanie) 
Kryterium rekomendowane przez Komitet Sterujący, zgodnie z Załącznikiem do Uchwały 
nr 4/2015. 

 

 

Projekty, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i ogólne 
kryteria merytoryczne  weryfikowane na ocenie formalno-
merytorycznej otrzymują premię punktową tj. 5 punktów za 
spełnienie kryterium premiującego.  

Projekty które nie spełniają kryterium premiującego nie tracą 
punktów przyznanych za spełnienie ogólnych kryteriów 
punktowych weryfikowanych na ocenie fromalno-merytorycznej. 

  



KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA OSI PRIORYTETOWEJ XI: EDUKACJA, KWALIFIKACJE, UMIEJĘTNOŚCI 

 

Działanie XI.1.Wysoka jakość edukacji 

Poddziałanie XI.1.1 Edukacja przedszkolna 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ  

Lp. Nazwa kryterium Definicja Sposób weryfikacji 

1 Realizacja projektu na obszarach 
deficytowych 

Projekt jest realizowany w gminach z terenu województwa o najwyższym 
zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej tj. gdzie stopień upowszechnienia 
edukacji przedszkolnej jest niższy niż wskazany w Regulaminie konkursu.  

Na podstawie listy gmin o największym 
zapotrzebowaniu na edukację przedszkolną 
określonych w Regulaminie konkursu oraz 
zapisów wniosku o dofinansowanie. 

Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega 
na przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”. 

Kryterium bezwarunkowe. 

Projekty niespełniające przedmiotowego 
kryterium są odrzucane. 

Spełnienie/warunkowe spełnienie wszystkich 
szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje 
dokonanie oceny spełnienia kryteriów 
merytorycznych 

2 Zgodność realizacji projektu z 
diagnozami 

Realizacja projektu zostanie każdorazowo poprzedzona diagnozą, która musi zawierać 
analizę sytuacji demograficznej na terenie realizacji projektu, z której wynika, iż liczba 
utworzonych w ramach udzielonego wsparcia projektowego nowych miejsc wychowania 
przedszkolnego odpowiada faktycznemu i prognozowanemu w perspektywie 3-letniej 
zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej na obszarach, na których są one 
tworzone. Projekt musi uwzględniać zmiany demograficzne, które nastąpią w okresie 
realizacji i trwałości projektu. Interwencja nie jest możliwa w sytuacji, gdy 
zapotrzebowanie na usługi edukacji przedszkolnej w obszarze objętym działaniami 
projektowymi może być zaspokojona przy dotychczasowej liczbie miejsc wychowania 
przedszkolnego. 
Realizacja projektu w zakresie doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych 
nauczycieli OWP zostanie każdorazowo poprzedzona diagnozą stopnia przygotowania 

Na podstawie zapisów we wniosku 
o dofinansowanie. 

Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega 
na przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”. 

Kryterium bezwarunkowe. 

Projekty niespełniające przedmiotowego 
kryterium są odrzucane. 

Spełnienie/warunkowe spełnienie wszystkich 
szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje 
dokonanie oceny spełnienia kryteriów 



ww. grupy docelowej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz analizą zapotrzebowania OWP na określone 
kompetencje i kwalifikacje. 
Podmiot przeprowadzający diagnozę ma możliwość skorzystania ze wsparcia instytucji 
wspomagających OWP, tj. z uwzględnieniem narzędzi i metodologii opracowanych przez 
MEN i jednostki podległe lub nadzorowane. 

merytorycznych 

 

3 Generowanie miejsc przedszkolnych 

Wsparcie skutkuje zwiększeniem liczby miejsc przedszkolnych podlegających pod 
konkretny organ prowadzący na terenie danej gminy/miasta w stosunku do danych z 
roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu.  

Kryterium nie ma zastosowania w stosunku do działań obejmujących dostosowanie 
istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci 
z niepełnosprawnościami lub realizacji dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej 
umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym 
poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności. 

Na podstawie zapisów we wniosku o 
dofinansowanie.  

Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega 
na przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”, 
„nie dotyczy”.  

Kryterium bezwarunkowe. 

Projekty niespełniające przedmiotowego 
kryterium są odrzucane. 

Spełnienie/warunkowe spełnienie wszystkich 
szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje 
dokonanie oceny spełnienia kryteriów 
merytorycznych 

4 Trwałość projektu 

W przypadku generowania miejsc wychowania przedszkolnego beneficjent zapewnia ich 
trwałość przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu. 

Trwałość powinna być rozumiana jako instytucjonalna gotowość ośrodków wychowania 
przedszkolnego do świadczenia usług przedszkolnych w ramach utworzonych w 
projekcie miejsc wychowania przedszkolnego. 

Na podstawie deklaracji zawartej we wniosku 
o dofinansowanie. 

Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega 
na przypisaniu wartości logicznych „tak”,  
„nie”, „nie dotyczy”. 

Kryterium bezwarunkowe. 

Projekty niespełniające przedmiotowego 
kryterium są odrzucane. 

Spełnienie/warunkowe spełnienie wszystkich 
szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje 
dokonanie oceny spełnienia kryteriów 
merytorycznych 

5 Odpowiedni zakres dodatkowych 
zajęć 

Działania w zakresie rozszerzenia oferty OWP o dodatkowe zajęcia zwiększające 
szanse edukacyjne dzieci w zakresie wyrównania stwierdzonych deficytów są zgodne z 
określonymi na podstawie Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 

Na podstawie opisu zadań we wniosku o 
dofinansowanie. 

Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega 



środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020 i wskazanymi w  Regulaminie 
konkursu warunkami i standardami dodatkowych zajęć. 

na przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”, 
„nie dotyczy”. 

Kryterium bezwarunkowe. 

Projekty niespełniające przedmiotowego 
kryterium są odrzucane. 

Spełnienie/warunkowe spełnienie wszystkich 
szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje 
dokonanie oceny spełnienia kryteriów 
merytorycznych 

6 

Zakaz podwójnego finansowania 
działalności bieżącej nowo 
utworzonych miejsc wychowania 
przedszkolnego 

Korzystanie z finansowania działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc wychowania 
przedszkolnego obliguje organ prowadzący OWP do złożenia zobowiązania 
przeciwdziałającego ryzyku podwójnego finansowania, deklarującego, iż informacje 
dotyczące liczby dzieci korzystających z nowo utworzonych w ramach EFS miejsc 
wychowania przedszkolnego nie będą uwzględniane w przekazywanych comiesięcznie 
organowi dotującemu sprawozdaniach. 

Na podstawie deklaracji zawartej we wniosku 
o dofinansowanie. 

Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega 
na przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”,  
„nie dotyczy”. 

Kryterium bezwarunkowe. 

Projekty niespełniające przedmiotowego 
kryterium są odrzucane. 

Spełnienie/warunkowe spełnienie wszystkich 
szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje 
dokonanie oceny spełnienia kryteriów 
merytorycznych 

7 Maksymalny okres finansowania 
działań merytorycznych 

 Finansowanie bieżącej działalności nowo utworzonych miejsc wychowania 
przedszkolnego nie przekracza 12 miesięcy.  Finansowanie realizacji dodatkowych zajęć 
nie przekracza 12 miesięcy. 

Na podstawie zapisów we wniosku o 
dofinansowanie.  

Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega 
na przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”. 

Kryterium bezwarunkowe. 

Projekty niespełniające przedmiotowego 
kryterium są odrzucane. 

Spełnienie/warunkowe  spełnienie wszystkich 
szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje 
dokonanie oceny spełnienia kryteriów 
merytorycznych 



8 Dodatkowość wsparcia 

Przedsięwzięcia finansowane w ramach projektu  będą stanowiły uzupełnienie działań 
prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez OWP. Skala działań 
prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez OWP, (nakłady środków na 
ich realizację) nie może ulec zmniejszeniu w stosunku do skali działań (nakładów) 
prowadzonych przez OWP w okresie 12 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie 
realizacji projektu (średniomiesięcznie). 

Na podstawie deklaracji zawartej we wniosku 
o dofinansowanie. 

Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega 
na przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”.  

Kryterium bezwarunkowe. 

Projekty niespełniające przedmiotowego 
kryterium są odrzucane. 

Spełnienie/warunkowe spełnienie wszystkich 
szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje 
dokonanie oceny spełnienia kryteriów 
merytorycznych 

9 Właściwa wysokość wkładu własnego Wkład własny stanowi minimum 15% wydatków kwalifikowalnych projektu. 

Na podstawie budżetu projektu we wniosku o 
dofinansowanie. 

Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega 
na przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”. 

Kryterium warunkowe., 

Spełnienie/warunkowe spełnienie wszystkich 
szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje 
dokonanie oceny spełnienia kryteriów 
merytorycznych 

 

KRYTERIA PREMIUJĄCE WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ 

Lp. Nazwa kryterium Definicja Sposób weryfikacji  

1 

Skierowanie projektu do organów 
prowadzących ośrodki wychowania 
przedszkolnego które nie korzystały 
ze środków EFS 

Projekt jest skierowany do organów prowadzących ośrodki wychowania 
przedszkolnego/ośrodków wychowania przedszkolnego, które nie korzystały ze środków 
EFS dostępnych w latach 2007-2013 w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie 
nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej PO KL. 

Na podstawie zapisów we wniosku. 

Kryterium zerojedynkowe.  

Projekty, które spełniły wszystkie kryteria 
dostępu i ogólne kryteria merytoryczne 
weryfikowane na ocenie formalno-
merytorycznej otrzymują premię punktową tj.  



5 punktów za spełnienie kryterium 
premiującego. 

Projekty, które nie spełniają kryterium 
premiującego nie tracą punktów przyznanych 
za  spełnienie kryteriów punktowych 
weryfikowanych na ocenie formalno-
merytorycznej.  

2 Skierowanie projektu do dzieci z 
niepełnosprawnościami 

Projekt obejmuje wsparciem dziecko/dzieci posiadające orzeczenie  o potrzebie 
kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność wydane przez zespół z poradni 
psychologiczno-pedagogicznej lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno- 
wychowawczych lub opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie 
wczesnego wspomagania rozwoju. 

Na podstawie zapisów we wniosku.  

Kryterium zerojedynkowe.  

Projekty, które spełniły wszystkie kryteria 
dostępu i ogólne kryteria merytoryczne  
weryfikowane na ocenie formalno-
merytorycznej otrzymują premię punktową tj.  
10 punktów za spełnienie kryterium 
premiującego. 

Projekty, które nie spełniają kryterium 
premiującego nie tracą punktów przyznanych 
za  spełnienie kryteriów punktowych 
weryfikowanych na ocenie formalno-
merytorycznej. 

3 

Skierowanie projektu do ośrodków 
wychowania przedszkolnego 
zlokalizowanych na obszarach 
wiejskich. 

Projekt zakłada wsparcie dla ośrodków wychowania przedszkolnego zlokalizowanych na 

obszarach wiejskich.  

Obszary wiejskie należy rozumieć zgodnie z definicją Głównego Urzędu Statystycznego, 

która opiera się na podziale jednostek administracyjnych zastosowanym w rejestrze 

TERYT (http://www.stat.gov.pl/broker/access/index.jspa).  

Według GUS, obszarami wiejskimi są tereny położone poza granicami administracyjnymi 

miast - obszary gmin wiejskich oraz część wiejska (leżąca poza miastem) gminy 

miejsko-wiejskiej. 

Na podstawie zapisów we wniosku. 

Kryterium zerojedynkowe.  

Projekty, które spełniły wszystkie kryteria 
dostępu i ogólne kryteria merytoryczne  
weryfikowane na ocenie formalno-
merytorycznej otrzymują premię punktową tj.  
20 punktów za spełnienie kryterium 
premiującego. 

Projekty, które nie spełniają kryterium 
premiującego nie tracą punktów przyznanych 
za  spełnienie kryteriów punktowych 
weryfikowanych na ocenie formalno-
merytorycznej. 

4 Adaptacja rozwiązań. Projekt zakłada wykorzystanie rozwiązań wypracowanych z udziałem środków EFS w Na podstawie zapisów we wniosku. 

http://www.stat.gov.pl/broker/access/index.jspa


poprzednich perspektywach finansowych i jest komplementarny z rozwiązaniami 
wypracowanymi w obecnej perspektywie.  

 

Kryterium zerojedynkowe. 

Projekty, które spełniły wszystkie kryteria 
dostępu i ogólne kryteria merytoryczne 
weryfikowane na ocenie formalno-
merytorycznej otrzymują premię punktową tj. 
5 punktów za spełnienie kryterium 
premiującego. 

Projekty, które nie spełniają kryterium 
premiującego nie tracą punktów przyznanych 
za spełnienie ogólnych kryteriów punktowych 
weryfikowanych na ocenie merytorycznej. 

  



KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA OSI PRIORYTETOWEJ XI: EDUKACJA, KWALIFIKACJE, UMIEJĘTNOŚCI 

 

Działanie XI.2 Kształcenie osób dorosłych 

Poddziałanie XI.2.1 Kształcenie osób dorosłych 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ 

Lp. Nazwa kryterium Definicja Sposób weryfikacji  

1 Skierowanie projektu do 
odpowiednich grup docelowych 

Grupę docelową projektu stanowią wyłącznie osoby należące do jednej lub dwóch z 
poniższych grup: 

- osoby, które ukończyły 50 rok życia; 

- osoby dorosłe  z wykształceniem co najwyżej średnim (do poziomu ISCED 3 włącznie 
na podstawie Międzynarodowej standardowej klasyfikacji edukacji (ISCED) 2011). 

Na podstawie opisu grupy docelowej we 
wniosku o dofinansowanie. 

Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega 
na przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”. 

Kryterium bezwarunkowe. 

Projekty niespełniające przedmiotowego 
kryterium są odrzucane. 

Spełnienie/warunkowe spełnienie wszystkich 
szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje 
dokonanie oceny spełnienia kryteriów 
merytorycznych. 

2 Odpowiedni zakres i wymogi dla 
kompetencji językowych 

W przypadku kompetencji językowych zakres wsparcia obejmuje wyłącznie szkolenia 
kończące się uzyskaniem certyfikatu zewnętrznego potwierdzającego zdobycie przez 
uczestników projektów określonego poziomu biegłości językowej (zgodnie z Europejskim 
Systemem Opisu Kształcenia Językowego). 

Szkolenia językowe realizowane są zgodnie z wymogami i rozliczane stawkami 
jednostkowymi, określonymi w Regulaminie konkursu na podstawie Wytycznych w 
zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 
2014-2020. 

Na podstawie deklaracji zawartej we wniosku 
o dofinansowanie. 

Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega 
na przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”, 
„nie dotyczy”. 

Kryterium bezwarunkowe. 

Projekty niespełniające przedmiotowego 
kryterium są odrzucane. 

Spełnienie/warunkowe spełnienie wszystkich 
szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje 
dokonanie oceny spełnienia kryteriów 
merytorycznych. 



3 
Odpowiedni zakres i standard 

wymagań dla kompetencji cyfrowych 

W przypadku kompetencji cyfrowych zakres wsparcia obejmuje wyłącznie szkolenia lub 
inne formy podnoszenia kompetencji kończące się uzyskaniem przez uczestników 
projektów certyfikatu zewnętrznego potwierdzającego zdobycie określonych kompetencji 
cyfrowych. Uzyskanie kompetencji cyfrowych odbywa się zgodnie z zaplanowanymi we 
wniosku o dofinansowanie projektu etapami oraz zgodnie ze standardem wymagań dla 
kompetencji informatycznych, określonymi w Regulaminie konkursu na podstawie 
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze 
edukacji na lata 2014-2020.  

Na podstawie deklaracji zawartej we wniosku 
o dofinansowanie. 

Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega 
na przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”, 
albo „nie dotyczy”. 

Kryterium bezwarunkowe. 

Projekty niespełniające przedmiotowego 
kryterium są odrzucane. 

Spełnienie/warunkowe spełnienie wszystkich 
szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje 
dokonanie oceny spełnienia kryteriów 
merytorycznych. 

4 Zakaz łączenia obszarów wsparcia 

Projekt zakłada wsparcie w zakresie wyłącznie kompetencji językowych albo wyłącznie 
kompetencji cyfrowych. 

Nie ma możliwości realizacji projektów mających na celu podnoszenie zarówno 
kompetencji językowych i cyfrowych.   

Na podstawie opisu zadań we wniosku o 
dofinansowanie. 

Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega 
na przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”. 

Kryterium bezwarunkowe. 

Projekty niespełniające przedmiotowego 
kryterium są odrzucane. 

Spełnienie/warunkowe spełnienie wszystkich 
szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje 
dokonanie oceny spełnienia kryteriów 
merytorycznych. 

5 Maksymalny okres realizacji projektu Maksymalny okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy. 

Na podstawie zapisów we wniosku o 
dofinansowanie. 

Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega 
na przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”. 

Kryterium bezwarunkowe. 

Projekty niespełniające przedmiotowego 
kryterium są odrzucane. 

Spełnienie/warunkowe spełnienie wszystkich 



szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje 
dokonanie oceny spełnienia kryteriów 
merytorycznych. 

6 Właściwa wysokość wkładu własnego Wkład własny stanowi minimum 11% wydatków kwalifikowalnych projektu. 

Na podstawie budżetu projektu we wniosku o 
dofinansowanie. 

Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega 
na przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”. 

Kryterium warunkowe. 

Projekty kierowane do negocjacji, gdy zapisy 
wniosku o dofinansowanie dotyczące 
kryterium wymagają doprecyzowania. 

Spełnienie/warunkowe spełnienie wszystkich 
szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje 
dokonanie oceny spełnienia kryteriów 
merytorycznych. 

 

KRYTERIA PREMIUJĄCE WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ  

Lp. Nazwa kryterium Definicja Sposób weryfikacji 

1 
Skierowanie projektu do osób 
pochodzących z obszarów 
wiejskich 

100% grupy docelowej stanowią osoby pochodzące z obszarów wiejskich. 

Osoby pochodzące z obszarów wiejskich należy rozumieć jako osoby 
przebywające na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem 
urbanizacji (DEGURBA kategoria 3). Obszary słabo zaludnione to obszary, na 
których więcej niż 50% populacji zamieszkuje tereny wiejskie. 

Dane będą gromadzone na podstawie Local Administrative Unit  level of LAU 2 
(lokalna administracja/gminy). 

Kategoria 3 DEGURBY powinna być określana na podstawie:  

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/miscellaneous/index.cfm?TargetUrl=DSP_
DEGURBA - tabela z nagłówkiem "dla roku odniesienia 2012" 

Na podstawie zapisów we wniosku.  

Kryterium zerojedynkowe. 

Projekty, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i ogólne 
kryteria merytoryczne   

weryfikowane na ocenie formalno-merytorycznej otrzymują 
premię punktową tj.  30 punktów za spełnienie kryterium 
premiującego. 

Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie tracą 
punktów przyznanych za  spełnienie kryteriów punktowych 
weryfikowanych na ocenie formalno-merytorycznej. 

2 Skierowanie projektu do osób o 
najniższych kompetencjach 

100% grupy docelowej stanowią osoby z wykształceniem co najwyżej 
gimnazjalnym (do poziomu ISCED 2 włącznie na podstawie Międzynarodowej 

Na podstawie zapisów we wniosku.  

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/miscellaneous/index.cfm?TargetUrl=DSP_DEGURBA
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/miscellaneous/index.cfm?TargetUrl=DSP_DEGURBA


standardowej klasyfikacji edukacji (ISCED) 2011).  

 
Kryterium zerojedynkowe. 

Projekty, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i ogólne 
kryteria merytoryczne weryfikowane na ocenie formalno-
merytorycznej otrzymują premię punktową tj.  20 punktów za 
spełnienie kryterium premiującego. 

Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie tracą 
punktów przyznanych za  spełnienie kryteriów punktowych 
weryfikowanych na ocenie formalno-merytorycznej. 

 


