
1 

 

Załącznik 3. Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań  

 
Działanie: 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje 
Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych 
Priorytet Inwestycyjny:  1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje (...) 
Cel szczegółowy: Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw 
Schemat: projekty grantowe   
 

 
 

Kryterium 
 
 

Definicja kryterium Opis znaczenia Kryterium 

A. Kryteria Formalne 

A.1 

Wniosek o dofinansowanie projektu 
został złożony we właściwym 

terminie i do właściwej instytucji 
 

 
Ocenie podlega czy wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie w terminie oraz 
do instytucji wskazanej w ogłoszeniu o konkursie. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie złożonej dokumentacji projektowej. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

A.2 
Ostateczna wersja wniosku  
o dofinansowanie projektu 

 

 
Ocenie podlega czy wnioskodawca złożył ostateczną wersję wniosku  

o dofinansowanie projektu w formie wydruku z generatora wniosków  

o dofinansowanie projektu. Wydruk wniosku o dofinansowanie projektu zawierający 

napis „wersja próbna” nie jest ostateczną wersją wniosku o dofinansowanie projektu. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

B. Kryteria merytoryczne - ogólne 

B.1 
Kwalifikowalność wnioskodawcy/ 

partnerów 

 
Ocenie podlega czy wniosek został złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.: 

 przedsiębiorstwo,  
 instytucję otoczenia biznesu, 
 konsorcjum przedsiębiorstw (w tym instytucji otoczenia biznesu), 
 konsorcjum przedsiębiorstw (w tym instytucji otoczenia biznesu)  

i jednostek naukowych lub organizacji pozarządowych, 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 
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wyłącznie w partnerstwie, w którym liderem jest spółka prawa handlowego, w której 
większość udziałów/akcji posiada samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, 
posiadająca zgodę organu założycielskiego. 
Wszystkie podmioty, które zawiążą partnerstwo muszą prowadzić działalność 
gospodarczą na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz 
treść załączników. 

B.2 
Prawidłowość wyboru partnerów 

uczestniczących/ realizujących 
projekt 

 
Ocenie podlega czy wnioskodawca dokonał wyboru partnera/ów zgodnie  
z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów  
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (Dz. U. poz. 
1146 ze zm.). 
 
Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia stanowiącego 
integralną część wniosku o dofinansowanie projektu. 

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

B.3 

Niepodleganie wykluczeniu  
z możliwości otrzymania 

dofinansowania ze środków Unii 
Europejskiej 

 
Ocenie podlega czy wnioskodawca oraz partnerzy nie podlegają wykluczeniu  
z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na 
podstawie: 
 art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.  

z 2013 r. poz. 885 ze zm.), 
 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 (Dz. U. z 2012 r. poz. 769), 

 art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2015 r. poz. 1212). 

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia stanowiącego integralną 
część wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

B.4 Miejsce realizacji  projektu 

 
Ocenie podlega czy projekt realizowany jest na terytorium województwa kujawsko-
pomorskiego (art. 70 Rozporządzenia 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 (Dz. U. UE L 2013,  

 
Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 
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nr 347, s.320 ze zm.)). 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz 
treść załączników. 

B.5 

Załączniki do wniosku  
o dofinansowanie projektu są 

kompletne, poprawne i zgodne  
z przepisami prawa polskiego  

i unijnego oraz wymogami Instytucji 
Zarządzającej RPO WK-P 2014-2020 

 
Ocenie podlega czy wnioskodawca  dołączył do wniosku o dofinansowanie projektu 
wszystkie załączniki zgodnie z listą załączników zamieszczoną w Regulaminie 
konkursu oraz czy załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu są zgodne  
z przepisami prawa polskiego i unijnego oraz z Instrukcją wypełniania załączników do 
wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P 2014-2020. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść załączników do wniosku  
o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

B.6 
Zgodność z prawem pomocy 

publicznej/ pomocy de minimis 

 

Ocena polega na sprawdzeniu zgodności z prawem pomocy publicznej wsparcia na  - 

I poziomie, tj. IZ RPO WK-P  grantodawca, 

 pomoc na II poziomie, tj. grantodawca  grantobiorca -  zgodność  
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z   2015 r. w sprawie 
udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, 
eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności  
w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz 
rozporządzeniem KE nr 1407/2013 (Dz.U.UE.L.2013.352.1) lub  
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r.  
w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów 
operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 488). 
 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz 
treść załączników  

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

B.7 
Cele projektu wspierają realizację 

celów określonych w Podziałaniu 1.2 

 
Ocenie podlega czy cel projektu umożliwi zrealizowanie celu Poddziałania 1.2,1, 
którym jest zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw. 
  
W tym kontekście należy zbadać: 
 czy zaplanowane działania przełożą się wprost na podejmowanie aktywności 

badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw (zlecanie badań przemysłowych/prac 
rozwojowych1 instytucjom naukowym, podejmowanie badań 
przemysłowych/prac rozwojowych we własnym zakresie, zakup wyników 
badań przemysłowych/prac rozwojowych, inicjowanie ochrony patentowej 
zakupionych/wypracowanych rezultatów badań, itp.), 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

                                                           
1 W rozumieniu art. 2 pkt 3c i 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki [tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.] 



4 

 

 czy zaplanowane  zadania służą realizacji celów projektu i w konsekwencji 
prowadzą do osiągnięcia celów działania. 

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz 
treść załączników  

B.8 

 
Projekt jest zgodny z typami 

projektów przewidzianymi do 
wsparcia w ramach  
Poddziałania 1.2.1 

 
Projekty grantowe zakładające wsparcie przedsiębiorstw poprzez udostępnienie 
wsparcia na:  

a) prowadzenie prac badawczo-rozwojowych2 przez przedsiębiorstwa,  
b) bony na zakup przez MŚP prac badawczo-rozwojowych3 w jednostkach 
naukowych,  
c) bony na patent. 

   
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz 
treść załączników. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

B.9 Wskaźniki realizacji projektu 

 
Ocenie podlega: 
Czy wskaźniki realizacji (produktu, rezultatu) zostały wyrażone liczbowo oraz 
podano czas ich osiągnięcia? 
Czy zostały właściwie oszacowane w odniesieniu do zakresu projektu?  
Czy wybrano wszystkie wskaźniki związane z realizacją projektu? 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz 
treść załączników. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

B.10 
Maksymalna i minimalna wartość 

wydatków kwalifikowalnych  
przedsięwzięć grantobiorców 

 
Ocenie podlega czy:  

 wartość wydatków kwalifikowalnych na poziomie grantobiorców  
w przypadku bonów na patent wynosi nie mniej niż 10.000 zł i nie więcej niż 
80.000 zł; 

 maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych na poziomie grantobiorców 
w przypadku bonów  na zakup przez MŚP prac badawczo-rozwojowych w 
jednostkach naukowych wynosi nie więcej niż 100.000 zł? 

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz 
treść załączników. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

                                                           
2 Zgodnie z definicją zawartą w Słowniczku Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: SzOOP) 
prace badawczo-rozwojowe to: badania podstawowe, badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub ich dowolne połączenie. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z pkt. 19 ppkt. 9 opisu 
Poddziałania 1.2.1 w SzOOP warunkiem otrzymania dofinansowania jest komercjalizacja wyników prac B+R we własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy lub udzielenie licencji lub sprzedaż 
wyników projektu w celu ich wprowadzenia do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy. Komercjalizacja powinna nastąpić w okresie trwałości projektu. W związku z powyższym otrzymanie 
wsparcie na prowadzenie badań podstawowych jest wykluczone w przedmiotowym konkursie. 
3 jw. 
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B.11 
Prawidłowość określenia wkładu 

własnego 

Ocenie podlega czy wkład własny wnioskodawcy stanowi: 
 
- nie mniej niż 15 %4 wydatków kwalifikowalnych na I poziomie wsparcia, tj.  IZ RPO 
WK-P  grantodawca, dla projektów nieobjętych pomocą publiczną, 
 
- dla projektów objętych pomocą publiczną na I poziomie wsparcia, tj. IZ RPO  
grantodawca, zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych, 
 
- dla projektów objętych pomocą publiczną na II poziomie wsparcia, tj. grantodawca 
 grantobiorca, zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz 
treść załączników. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

B.12 
Projekt nie został zakończony przed 

złożeniem wniosku  
o dofinansowanie projektu 

 
Ocenie podlega czy projekt został zakończony przed złożeniem wniosku  
o dofinansowanie projektu. 
 
Na podstawie art. 65 ust. 6 i art. 125 ust. 3 lit. e) i f) Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 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 (Dz. U. UE L 347 z dnia 20 grudnia 2013 r.) projekty nie 
zostaną wybrane do wsparcia z EFSI, jeśli zostały one fizycznie ukończone lub w 
pełni wdrożone przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO 
WK-P 2014-2020 niezależnie od tego czy wszystkie powiązane z nim płatności 
zostały dokonane przez Beneficjenta. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz 
treść załączników. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

B.13 Trwałość operacji 

 
Ocenie podlega czy wnioskodawca gwarantuje trwałość operacji zgodnie z art. 71 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia  
17 grudnia 2013 r. 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz 
treść załączników. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

                                                           
4 W tym 0,5% pochodzi ze środków własnych Wnioskodawcy w formie pieniężnej. 



6 

 

B.14 
 

Wykonalność instytucjonalna 
projektu 

 
Ocenie podlega czy projekt jest wykonalny pod względem instytucjonalnym,  
w szczególności: 
 
 czy harmonogram realizacji projektu jest realistyczny i uwzględnia zakres 

rzeczowy oraz czas niezbędny na realizację procedur przetargowych i inne 
okoliczności niezbędne do realizacji projektu?; 
 

 czy w dokumentacji projektowej wiarygodnie przedstawiono sposób wykonania 
projektu i osiągnięcia celów projektu, w szczególności założenia do regulaminu 
konkursu oraz założenia do kryteriów wyboru grantobiorców? 

 
 czy Wnioskodawca wykazał zdolność instytucjonalną, tj. wskazał, że posiada lub 

pozyska odpowiednie zasoby techniczne, finansowe i ludzkie niezbędne do 
prawidłowej realizacji projektu?. 
 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz 
treść załączników. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

B.15 Kwalifikowalność wydatków 

 
Ocenie podlega czy wydatki wskazane w projekcie spełniają warunki 
kwalifikowalności, tj. czy zostały poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków 
(tj. między dniem 1 stycznia 2014 r. a dniem 30 czerwca 2018 r.); czy wydatki są 
zgodne z obowiązującymi przepisami prawa unijnego oraz prawa krajowego; czy 
wydatki są zgodne z RPO WK-P SzOOP; czy wydatki zostały uwzględnione w budżecie 
projektu; czy wydatki są niezbędne do realizacji celów projektu i zostaną poniesione 
w związku z realizacją projektu; czy wydatki zostaną dokonane w sposób racjonalny  
i efektywny z zachowaniem zasad uzyskiwania lepszych efektów z danych nakładów; 
czy wydatki zostaną dokonane w sposób oszczędny, tzn. w oparciu o zasadę dążenia 
do uzyskania założonych efektów przy jak najniższej kwocie wydatku; czy koszty 
kwalifikowalne są uzasadnione w odpowiedniej wysokości, czy wydatki są logicznie 
powiązane i wynikają z zaplanowanych działań. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz 
treść załączników. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

B.16 Strategiczny charakter projektu  

Ocenie podlega czy projekt jest zgodny z celami wskazanymi w Strategii rozwoju 
województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Plan modernizacji 2020+ oraz 
Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-
2020? 

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz 
treść załączników 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 
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B.17 
Zgodność projektu z politykami 

horyzontalnymi 

 
Ocenie podlega zgodność projektu z politykami horyzontalnymi, w tym:  

1. Zasadą równości szans kobiet i mężczyzn. 
2. Zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób  

z niepełnosprawnościami.  
3. Zasadą zrównoważonego rozwoju. 
  
Każda z powyższych zasad podlega oddzielnej ocenie. Projekt musi wykazywać 
pozytywny lub neutralny wpływ w zakresie każdej polityki horyzontalnej.  
O neutralności można mówić wtedy, kiedy w ramach projektu wnioskodawca wskaże 
szczegółowe uzasadnienie, dlaczego dany projekt nie jest w stanie zrealizować 
jakichkolwiek działań w zakresie spełnienia ww. zasad a uzasadnienie to zostanie 
uznane przez osobę oceniającą za trafne i poprawne.  
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz 
treść załączników 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

B.18 
Wykonalność finansowa  
i ekonomiczna projektu 

 
Ocenie podlega czy analiza finansowa i ekonomiczna przedsięwzięcia została 
przeprowadzona poprawnie, w szczególności: 
 
 czy poziom dofinansowania został ustalony poprawnie i z uwzględnieniem 

przepisów dotyczących projektów generujących dochód (jeśli dotyczy)?,  
 czy wskazano źródła finansowania wkładu własnego oraz wydatków 

niekwalifikowalnych?, 
 czy przyjęte założenia analiz finansowych są realne?, 
 czy w kalkulacji kosztów nie ma istotnych5 błędów rachunkowych?, 
 czy analiza finansowa została przeprowadzona zgodnie z zasadami sporządzania 

takich analiz?, 
 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz 
treść załączników 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

B.19 
Zgodność dokumentacji projektowej 

z Regulaminem konkursu 

 
Ocenie podlega czy wnioskodawca przygotował wniosek o dofinansowanie projektu 
zgodnie z Regulaminem konkursu. 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz 
treść załączników 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

C. Kryteria merytoryczne szczegółowe 

                                                           
5 Istotnym błędem rachunkowym jest każdy niemieszczący się w definicji drobnych błędów rachunkowych wskazanej w Regulaminie konkursu. 
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C.1 Kryteria merytoryczne szczegółowe - dostępowe 

C.1.1 
Charakterystyka ostatecznych 

odbiorców projektu (grantobiorców) 

 
Weryfikacji podlega czy wnioskodawca jednoznacznie zdefiniował ostatecznych 
odbiorców projektu, w szczególności czy: 
 
1) grantobiorcą jest mikro, mały lub średni przedsiębiorca w rozumieniu 

załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 
2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym 
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu lub duży przedsiębiorca wyłącznie  
w przypadku projektów podejmowanych wspólnie z MŚP lub przewidujących 
współpracę z MŚP lub organizacjami pozarządowymi6 oraz 

 
2) odbiorca końcowy (grantobiorca) prowadzi działalność gospodarczą na 

terytorium województwa kujawsko-pomorskiego potwierdzoną wpisem do 
odpowiedniego rejestru?  

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz 
treść załączników. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

C.1.2 Projekt wpisuje się w regionalną 
strategię inteligentnej specjalizacji.  

 
Weryfikacji podlega zagwarantowanie przez Wnioskodawcę, że wszystkie projekty 
realizowane przez przedsiębiorstwa na tzw. drugim poziomie (grantobiorcy) będą 
wpisywać się w inteligentne specjalizacje regionu.  
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz 
treść załączników. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku)  

C.1.3 Dodatkowe wsparcie na rzecz 
grantobiorców 

 
Ocenie podlega czy wnioskodawca w ramach projektu grantowego: 

 zapewni promocję idei projektu na terenie całego województwa kujawsko-
pomorskiego, 

 podejmie działania mające na celu aktywizację podmiotów gospodarczych  
w zakresie współpracy z jednostkami B+R z obszarów, na których nie 
realizowano do tej pory projektów z zakresu B+R lub liczba 
przedmiotowych projektów była znikoma, 

 zapewni wsparcie informacyjne w zakresie procesu patentowego. 
 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz 
treść załączników. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

                                                           
6 Jeśli Wnioskodawca zamierza udzielać wsparcia dużym przedsiębiorstwom jest zobligowany do opisu w jaki sposób będzie weryfikował czy grantobiorca będzie podejmował wspólne 
przedsięwzięcia/współpracę z MŚP.  
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C.1.4 Projektowany system kontroli 
udzielonego wsparcia 

 
Ocenie podlega czy wnioskodawca zaplanował oraz przedstawił system ewaluacji 
skuteczności udzielanego wsparcia w trakcie trwania projektu oraz po jego 
zakończeniu. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz 
treść załączników. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

C.2 Kryteria merytoryczne szczegółowe – punktowe 

 
 
 
 

Liczba punktów 
możliwa do 
uzyskania 

Minimalna liczba 
punktów niezbędna 

do spełnienia 
kryterium  

C.2.1 
Doświadczenie w zarządzaniu  

i realizacji projektów o podobnym 
zakresie 

 
Wnioskodawca posiada potencjał kadrowy uwiarygodniający doświadczenie  
w zarządzaniu i realizacji projektów o podobnym zakresie, których kwalifikacje  
i doświadczenie gwarantują wysoką jakość świadczenia usług w zakresie realizacji 
projektu, 

0 – Nie 
2 - Tak 

Suma 
min. 5 pkt. 

 
Wnioskodawca posiada na terenie województwa kujawsko-pomorskiego potencjał 
kadrowy (pełne etaty) uwiarygodniający doświadczenie w zarządzaniu i realizacji 
projektów o podobnym zakresie: 
1 – 5 etatów - 1 pkt.; 
6 –10 etatów - 2 pkt.; 
10 i więcej etatów - 3 pkt.; 

0 – 3 według 
oceny 

 
Wnioskodawca:  
 zrealizował projekty w zakresie B+R dotyczące wsparcia doradczego lub 

finansowego przedsiębiorców, 
 zrealizował projekty wspierające skuteczny transfer technologii (zakończony 

wdrożeniem) z nauki do gospodarki, 
 wspierał przedsiębiorców we wdrażaniu wyników prac B+R, w tym  

w opracowywaniu i zgłaszaniu wynalazków do właściwego urzędu, wzorów 
przemysłowych i wzorów użytkowych 

w okresie ostatnich 3 lat w liczbie: 
2 – 1 pkt., 
3 – 2 pkt., 
4 i więcej – 3 pkt. 

0 – 3 według 
oceny 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz treść załączników. 
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C.2.2 
Wpływ projektu na rozwój 

przedsiębiorstw 

 
W wyniku realizacji projektu grantodawca zapewni, że nastąpi wpływ na rozwój 
przedsiębiorstw poprzez : 
 opracowanie i przygotowanie do wdrożenia przez odbiorców ostatecznych 

(grantobiorców) nowe/ udoskonalone, produkty/usługi – 1 pkt., 
 opracowanie i przygotowanie do wdrożenia przez odbiorców ostatecznych 

(grantobiorców) zasadnicze zmiany procesu produkcyjnego/usługowego –  
1 pkt., 

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz 
treść załączników. 
 

0 – 2 według 
oceny 

n/d 

C.2.3 Współpraca przedsiębiorstw 

 
Ocenie podlega czy wnioskodawca (grantodawca) przewidział premiowanie 
przedsięwzięć badawczych MŚP (typ projektu a) i b)) realizowanych w partnerstwie. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz 
treść załączników. 
 

Nie – 0 pkt. 
Tak – 2 pkt. 

n/d 

C.2.4 
Komplementarność z innymi 

przedsięwzięciami 

 
Ocenie podlega czy projekt jest komplementarny z innym projektem realizowanym/ 
zrealizowanym ze środków Unii Europejskiej lub środków własnych? 
Komplementarność oznacza wzajemne uzupełnianie/ dopełnianie się projektów. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz 
treść załączników 
 

Nie – 0 
Tak - 1 

n/d 

C.2.5 
 

Wsparcie rozwiązań 
ekoinnowacyjnych 

 
Ocenie podlega czy wnioskodawca (grantodawca) przewidział w projekcie: 
 
 działania informacyjne związane z wdrażaniem ekoinnowacji  

w przedsiębiorstwach – 1 pkt., 
 premiowanie projektów wdrażających ekoinnowacje (opracowywanie 

ekologicznych produktów, proekologicznych procesów produkcji) – 1 pkt. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz 
treść załączników. 
 

0 – 2 według 
oceny 

n/d 
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Działanie: 1.5 Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP 
Poddziałanie: 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw 
Priorytet Inwestycyjny:  3b Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia 
Cel szczegółowy: Zwiększony poziom handlu zagranicznego sektora MŚP  
Schemat: projekty obejmujące wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw oraz promocji gospodarczej regionu 
 

 

 

Kryterium 

 

 

Definicja kryterium Opis znaczenia Kryterium 

A. Kryteria Formalne 

A.1 

Wniosek o dofinansowanie projektu 

został złożony we właściwym 

terminie i do właściwej instytucji 

 

Ocenie podlega czy wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie projektu  

w terminie oraz do instytucji wskazanej w ogłoszeniu o konkursie. 

 

Kryterium weryfikowane na podstawie złożonej dokumentacji projektowej. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

A.2 

Ostateczna wersja wniosku  

o dofinansowanie projektu 

 

 

Ocenie podlega czy wnioskodawca złożył ostateczną wersję wniosku  

o dofinansowanie projektu w formie wydruku z generatora wniosków  

o dofinansowanie projektu. Wydruk wniosku o dofinansowanie projektu zawierający 

napis „wersja próbna” nie jest ostateczną wersją wniosku o dofinansowanie projektu. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

B. Kryteria merytoryczne – ogólne 

 

B.1 

 

Kwalifikowalność wnioskodawcy/ 

partnerów 

 

Ocenie podlega czy wniosek został złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.: 

1) sieć przedsiębiorstw7 / instytucje otoczenia biznesu8 w partnerstwie  

z sieciami przedsiębiorstw9 – wyłącznie w partnerstwie, w którym liderem 

 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

                                                           
7 Minimum 3 mikro, małych lub średnich przedsiębiorców w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za 
zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 
8 Każdy podmiot, bez względu na formę prawną, prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu prawa unijnego, który łącznie spełnia dwa warunki:  
a) zgodnie ze statutem (aktem równoważnym) nie działa w celu osiągnięcia zysku (nonprofit) oraz  
b) w przypadku osiągania zysku przeznacza go na cele statutowe związane z tworzeniem korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości.  
Do spełnienia drugiego z ww. warunków wymagane jest, by jednym z głównych celów statutowych danego podmiotu było tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości.  
9 patrz pkt. 1 
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jest  spółka prawa handlowego, w której większość udziałów/akcji posiada 

samorząd województwa kujawsko-pomorskiego (pełniąca rolę IOB10), 

2) samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, 

3) przedsiębiorstwo11 - wyłącznie w partnerstwie, w którym liderem jest 

samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, 

4) jednostkę samorządu terytorialnego / spółkę celową jednostki samorządu 

terytorialnego (np. instytucję otoczenia biznesu12) / jednostkę 

organizacyjną jst posiadającą osobowość prawną – wyłącznie w 

partnerstwie, w którym liderem jest samorząd województwa kujawsko-

pomorskiego, 

5) związek lub stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego – 

wyłącznie w partnerstwie, w którym liderem jest samorząd województwa 

kujawsko-pomorskiego. 

 

Wnioskodawca musi posiadać siedzibę (poz. 2,3,4,5) lub prowadzić działalność 

gospodarczą (poz. 1,3) na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz 

treść załączników. 

B.2 

Prawidłowość wyboru partnerów 

uczestniczących/ realizujących 

projekt 

Ocenie podlega czy wnioskodawca dokonał wyboru partnera/ów zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów  

w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (Dz. U.  

poz. 1146 ze zm.). 

 

Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia stanowiącego 

integralną część wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie/nie dotyczy (niespełnienie 

kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

B.3 

Niepodleganie wykluczeniu  

z możliwości otrzymania 

dofinansowania ze środków Unii 

Europejskiej 

Ocenie podlega czy wnioskodawca oraz partnerzy nie podlegają wykluczeniu  

z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na 

podstawie: 

 art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  

(Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), 

 art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

                                                           
10 patrz pkt. 2 
11 mikro, mały lub średni przedsiębiorca w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 
12 patrz pkt. 2 
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wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769), 

 art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 

podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2015 r. poz. 1212). 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia stanowiącego integralną 

część wniosku o dofinansowanie projektu. 

B.4 Miejsce realizacji  projektu 

 

Ocenie podlega czy projekt realizowany jest na terytorium województwa kujawsko-

pomorskiego (art. 70 Rozporządzenia 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 (Dz. U. UE L 

2013, nr 347, s.320 ze zm.)). 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz 

treść załączników. 

 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

B.5 

Załączniki do wniosku  

o dofinansowanie projektu są 

kompletne, poprawne i zgodne  

z przepisami prawa polskiego  

i unijnego oraz wymogami Instytucji 

Zarządzającej RPO WK-P 2014-2020 

 

Ocenie podlega czy wnioskodawca  dołączył do wniosku o dofinansowanie projektu 

wszystkie załączniki zgodnie z listą załączników zamieszczoną w Regulaminie 

konkursu oraz czy załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu są zgodne  

z przepisami prawa polskiego i unijnego oraz z Instrukcją wypełniania załączników do 

wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P 2014-2020. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść załączników do wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

B.6 
Zgodność z prawem pomocy 

publicznej/ pomocy de minimis 

 

Ocena polega na sprawdzeniu czy w projekcie wystąpi pomoc publiczna,  

a w przypadku jej wystąpienia czy pomoc jest zgodna z: 

 

 rozporządzeniem KE nr 1407/2013 (Dz.U.UE.L.2013.352.1) i z rozporządzeniem 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 
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Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania 

pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 

2014-2020 (Dz. U. poz. 488) lub 

 rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r.  

w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim 

przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach 

regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U, poz. 1417). 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz 

treść załączników  

 

B.7 

Cele projektu wspierają realizację 

celów określonych  

w Podziałaniu 1.5.2 

 

Ocenie podlega czy cel projektu umożliwi zrealizowanie celu Poddziałania 1.5.2 

którym jest zwiększony poziom handlu zagranicznego sektora MŚP. 

W tym kontekście należy zbadać: 

 czy zaplanowane działania przełożą się wprost na podejmowanie aktywności lub 

rozwijanie działalności eksportowej, promocje lub wyszukiwanie partnerów na 

rynkach zagranicznych czy promocję gospodarczą regionu? 

 czy zaplanowane  zadania służą realizacji celów projektu i w konsekwencji 

prowadzą do osiągnięcia celów działania. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz 

treść załączników  

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

B.8 

 

Projekt jest zgodny z typami 

projektów przewidzianymi do 

wsparcia w ramach  

Poddziałania 1.5.2 

 

1. Usługi doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej 

w szczególności z uwzględnieniem tworzenia strategii eksportowych, planów 

rozwoju eksportu, analiz gotowości eksportowej, międzynarodowych strategii 

marketingowych, badań i analiz potencjału eksportowego przedsiębiorstw,, 

strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych, tworzenia działów obsługi 

eksportu, dostosowanie biznes planu do działań eksportowych firmy, doradztwo 

prawne związane z wejściem na rynek zagraniczny.   

2. Przedsięwzięcia promujące postawy proeksportowe przedsiębiorstw i/lub 

zapewniające kompleksowe przygotowanie do rozpoczęcia (rozwijania) 

działalności na rynkach międzynarodowych (w tym organizacja wydarzeń 

promujących postawy eksportowe, organizacja przedsięwzięć promujących 

marki eksportowe na rynkach docelowych, opracowywanie analiz rynków 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 
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zagranicznych).  

3. Udział przedsiębiorców w międzynarodowych targach i wystawach oraz 

w misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą. 

4. Wyszukiwanie i dobór partnerów na rynku docelowym. 

5. Tworzenie i ułatwianie nawiązywania zagranicznych kontaktów gospodarczych 

przedsiębiorstw (poprzez np.: elektroniczne platformy wymiany informacji, czy 

w ramach współpracy międzyregionalnej podmiotów publicznych).  

6. Projekty z zakresu promocji gospodarczej regionu.  

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz 

treść załączników. 

B.9 Wskaźniki realizacji projektu 

Ocenie podlega czy wskaźniki realizacji (produktu, rezultatu) zostały wyrażone 

liczbowo oraz podano czas ich osiągnięcia.  

Czy zostały właściwie oszacowane w odniesieniu do zakresu projektu?  

Czy wybrano wszystkie wskaźniki związane z realizacją projektu? 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz 

treść załączników. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

B.10 
Prawidłowość określenia wkładu 

własnego  

 

Ocenie podlega czy wkład własny Wnioskodawcy stanowi: 

 nie mniej niż 15% wydatków kwalifikowalnych dla projektów nieobjętych 

pomocą publiczną, 

 nie mniej niż 50% wydatków kwalifikowalnych dla projektów objętych 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r.  

w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim 

przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach 

regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U, poz. 1417). 

 nie mniej niż 15% wydatków kwalifikowalnych dla projektów objętych 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r.  

w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów 

operacyjnych na lata 2014-2020 [Dz. U. poz. 488]. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz 

treść załączników. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

B.11 
Projekt nie został zakończony przed 

złożeniem wniosku  
Ocenie podlega czy projekt został zakończony przed złożeniem wniosku  
o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 
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o dofinansowanie projektu  

Na podstawie art. 65 ust. 6 i art. 125 ust. 3 lit. e) i f) Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 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 (Dz. U. UE L 347 z dnia 

20 grudnia 2013 r.) projekty nie zostaną wybrane do wsparcia z EFSI, jeśli zostały 

one fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone przed złożeniem wniosku  

o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P 2014-2020 niezależnie od tego czy 

wszystkie powiązane z nim płatności zostały dokonane przez Beneficjenta. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz 

treść załączników. 

 

B.12 

 

Wykonalność instytucjonalna 

projektu 

 

 

Ocenie podlega czy: 

 Harmonogram realizacji projektu jest realistyczny i uwzględnia zakres rzeczowy 

oraz czas niezbędny na realizację procedur przetargowych i inne okoliczności 

niezbędne do realizacji procedur; 

 Wnioskodawca posiada potencjał do prawidłowej realizacji projektu. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz 

treść załączników. 

 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

B.13 Kwalifikowalność wydatków 

Ocenie podlega czy wydatki wskazane w projekcie spełniają warunki 

kwalifikowalności, tj. czy zostały poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków 

(tj. między dniem 1 stycznia 2014 r. a dniem 30 czerwca 2018 r.); czy wydatki są 

zgodne z obowiązującymi przepisami prawa unijnego oraz prawa krajowego; czy 

wydatki są zgodne z RPO WK-P SzOOP; czy wydatki zostały uwzględnione w budżecie 

projektu; czy wydatki są niezbędne do realizacji celów projektu i zostaną poniesione 

w związku z realizacją projektu; czy wydatki zostaną dokonane w sposób racjonalny  

i efektywny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych 

nakładów; czy wydatki zostaną dokonane w sposób oszczędny, tzn. w oparciu  

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 
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o zasadę dążenia do uzyskania założonych efektów przy jak najniższej kwocie 

wydatku; czy koszty kwalifikowalne są uzasadnione w odpowiedniej wysokości, czy 

wydatki są logicznie powiązane i wynikają z zaplanowanych działań. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz 

treść załączników. 

 

B.14 Strategiczny charakter projektu  

Ocenie podlega czy projekt jest zgodny z celami wskazanymi w Strategii rozwoju 
województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Plan modernizacji 2020+ lub 
Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-
2020? 
 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz 

treść załączników 

 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

B.15 

Zgodność projektu z politykami 
horyzontalnymi 

 

Ocenie podlega zgodność projektu z politykami horyzontalnymi, w tym: 
 
1. Zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.  
2. Zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami.  
3. Zasadą zrównoważonego rozwoju. 
 
Każda z powyższych zasad podlega oddzielnej ocenie. Projekt musi wykazywać 

pozytywny lub neutralny wpływ w zakresie każdej polityki horyzontalnej.  

O neutralności można mówić wtedy, kiedy w ramach projektu wnioskodawca wskaże 

szczegółowe uzasadnienie, dlaczego dany projekt nie jest w stanie zrealizować 

jakichkolwiek działań w zakresie spełnienia ww. zasad a uzasadnienie to zostanie 

uznane przez osobę oceniającą za trafne i poprawne. 

  
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz 

treść załączników. 

 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

B.16 
Wykonalność finansowa  

i ekonomiczna projektu 

Ocenie podlega czy analiza finansowa i ekonomiczna przedsięwzięcia została 

przeprowadzona poprawnie, w szczególności: 

 

 czy poziom dofinansowania został ustalony poprawnie i z uwzględnieniem 

przepisów dotyczących projektów generujących dochód (jeśli dotyczy)?,  

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 
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 czy wskazano źródła finansowania wkładu własnego oraz wydatków 

niekwalifikowalnych?, 

 czy przyjęte założenia analiz finansowych są realne?, 

 czy w kalkulacji kosztów nie ma istotnych13 błędów rachunkowych?, 

 czy analiza finansowa została przeprowadzona zgodnie z zasadami sporządzania 

takich analiz?, 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz 

treść załączników 

 

B.17 
Zgodność dokumentacji projektowej 

z Regulaminem konkursu 

 

Ocenie podlega czy wnioskodawca przygotował wniosek o dofinansowanie projektu 

zgodnie z Regulaminem konkursu. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz 

treść załączników 

 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

C. Kryteria merytoryczne szczegółowe 

C.1 Kryteria merytoryczne szczegółowe – dostępowe 

C.1.1 Zgodność projektu z planami działań, 

strategiami i innymi dokumentami  

 

W przypadku realizacji projektu przez przedsiębiorstwo lub sieci przedsiębiorstw 

musi ono/one obowiązkowo przedstawić strategię biznesową, która zakłada,  

że działania, na które ubiega/ją się o dofinansowanie stanowią element strategii  

w zakresie internacjonalizacji działalności gospodarczej. 

 

W przypadku realizacji projektu z zakresu promocji gospodarczej regionu przez 

jednostki samorządu terytorialnego (ich spółki celowe, związki lub stowarzyszenia) 

ocenie podlega czy projekt zgodny z dokumentem pn. „Kierunki promocji 

gospodarczej regionu kujawsko-pomorskiego”, stanowiący załącznik do Regulaminu. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz 

treść załączników. 

 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

                                                           
13 Istotnym błędem rachunkowym jest każdy niemieszczący się w definicji drobnych błędów rachunkowych wskazanej w Regulaminie konkursu. 
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C.2 Kryteria merytoryczne szczegółowe – punktowe 

 

 

 

 

Liczba punktów 

możliwa do 

uzyskania 

Minimalna liczba 

punktów niezbędna 

do spełnienia 

kryterium  

C.2.1 

Wpisywanie się projektu 

przedsiębiorstw 

w regionalną strategię inteligentnej 

specjalizacji 

Zakres projektu realizowanego przez przedsiębiorstwo lub sieć przedsiębiorstw  

wpisuje się w zakres regionalnej strategii inteligentnej specjalizacji. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz 

treść załączników. 

0 – Nie 

3 – Tak 
n/d 

C.2.2 
Wpływ projektu na rozwój 

przedsiębiorczości 

 

W wyniku realizacji projektu przedsiębiorstwo/sieć przedsiębiorstw: 

 wyszuka i pozyska14 partnerów na rynku docelowym:  2 pkt. 

 wejdzie na nowe zagraniczne rynki zbytu – 3 pkt., 

W wyniku realizacji projektu jednostka samorządu terytorialnego, jej spółka celowa, 

związek lub stowarzyszenie: 

 wzmocni  system obsługi i wspomagania inwestycji zagranicznych  – 2 pkt., 
 wypromuje tereny inwestycyjne położone w województwie kujawsko-

pomorskim – 3 pkt. 
 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz 

treść załączników. 

0 – 5 według 

oceny 
2 pkt. 

C.2.3 
Realizacja wskaźników dla 

Poddziałania 1.5.2 

 

Ocenie podlega czy w wyniku realizacji projektu przedsiębiorstwa biorące udział  

w projekcie: 

 zwiększą przychody ze sprzedaży produktów/usług na eksport15 (rozumianych 

jako relacja przychodów ze sprzedaży produktów/usług na eksport na koniec 

roku obrachunkowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie 

projektu  do wartości docelowej w rok po zakończeniu projektu): 

 poniżej 2% - 0 pkt., 

0 – 7 według 

oceny 
2 pkt. 

                                                           
14 Przedsiębiorca/sieć przedsiębiorstw podpisze list intencyjny z partnerem na docelowym rynku zagranicznym 
15

 Dla krajów należących do Unii Europejskiej eksport dotyczy sprzedaży towarów lub usług poza UE. Sprzedaż towarów w obrębie państw należących do Unii Europejskiej to tzw. sprzedaż 

wewnątrzwspólnotowa.  Jednakże na potrzeby przedmiotowego konkursu pojęcie eksportu jest traktowane jako wywóz za granicę dóbr, które zostały wytworzone w Polsce, niezależnie od 
tego czy rynek zbytu znajduje się na terytorium UE czy poza nią. 
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 od 2% do 5% - 2 pkt. 

 powyżej 5% do 7% - 3 pkt., 

 powyżej 7% - 5 pkt., 

 podpisze przynajmniej 1 kontrakt handlowy zagraniczny – 2 pkt.  

Ocenie podlega czy w wyniku realizacji projektu jednostka samorządu terytorialnego, 

jej spółka celowa, związek lub stowarzyszenie: 

 podejmie negocjacje z przynajmniej 1 przedsiębiorcą planującym podjąć 

działalność na promowanym/ych terenie/ach inwestycyjnym/ch w wyniku 

realizacji projektu – 2 pkt. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz 

treść załączników. 

C.2.4 
Komplementarność z innymi 

przedsięwzięciami 

 
Ocenie podlega czy projekt jest komplementarny z innym projektem realizowanym/ 
zrealizowanym ze środków Unii Europejskiej lub środków własnych? 
Komplementarność oznacza wzajemne uzupełnianie/ dopełnianie się projektów. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz 
treść załączników 
 

Nie – 0 
Tak - 1 

n/d 
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Działanie: 1.5 Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP 
Poddziałanie: 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw 
Priorytet Inwestycyjny:  3b Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia 
Cel szczegółowy: Zwiększony poziom handlu zagranicznego sektora MŚP  
Schemat: wsparcie MŚP na rynkach międzynarodowych - projekty grantowe16  
 

 
 

Kryterium 
 
 

Definicja kryterium Opis znaczenia Kryterium 

A. Kryteria Formalne 

A.1 

Wniosek o dofinansowanie projektu 
został złożony we właściwym terminie, 
do właściwej instytucji i w odpowiedzi 

na właściwy konkurs  

 
Ocenie podlega czy wnioskodawca

17
 złożył wniosek o dofinansowanie projektu w terminie 

oraz do instytucji wskazanej w regulaminie konkursu, w odpowiedzi na właściwy konkurs. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie złożonej dokumentacji projektowej. 
 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

A.2 
Wniosek o dofinansowanie projektu 

został złożony na właściwym formularzu 

 
Ocenie podlega czy wnioskodawca złożył ostateczną wersję wniosku o dofinansowanie 
projektu w formie wydruku z generatora wniosków o dofinansowanie projektu 
udostępnionego przez IZ RPO. Wydruk wniosku o dofinansowanie projektu zawierający 
napis „wersja próbna” nie jest ostateczną wersją wniosku o dofinansowanie projektu. 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 
 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

B. Kryteria merytoryczne – ogólne 
 

 
B.1 

 
Kwalifikowalność wnioskodawcy  

/ partnerów 

 
Ocenie podlega czy wniosek został złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.: 
1. spółkę prawa handlowego, w której większość udziałów/akcji posiada samorząd 

 
Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

                                                           
16 Zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. 2016, poz. 217 , dalej: ustawa 
wdrożeniowa) projekt grantowy zakłada, że beneficjent  projektu grantowego będzie przekazywał na rzecz grantobiorców środki finansowe (zob. art. 35 ust. 5). Z tego też względu nie jest dopuszczalna sytuacja w 
której projekt grantowy polega na oferowaniu wsparcia w innej postaci np. usług oferowanych przedsiębiorstwom po preferencyjnych cenach.   
17 Beneficjent projektu grantowego zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy wdrożeniowej. 
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województwa kujawsko-pomorskiego, w partnerstwie z instytucją/ami otoczenia 
biznesu

18
, 

2. samorząd województwa kujawsko-pomorskiego w partnerstwie z instytucją/ami 
otoczenia biznesu

19
.   

 
W przypadku niespełnienia przez podmioty uczestniczące w procedurze wyboru partnera 
kryteriów wyboru określonych przez lidera lub niezgłoszeniu się podmiotów do procedury 
wyboru lider może ubiegać się o wsparcie samodzielnie. 
 
Na moment podpisania umowy zarówno beneficjent projektu grantowego, jak i partnerzy 
muszą posiadać siedzibę/oddział na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.  
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki. 
 

B.2 
Wybór partnera/ów projektu został 
dokonany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami 

 
Ocenie podlega czy wnioskodawca dokonał wyboru partnera/ów zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 217). 
 
Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz  
załączniki. 
 

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

B.3 

Niepodleganie wykluczeniu  
z możliwości otrzymania 

dofinansowania ze środków Unii 
Europejskiej 

 
Wykluczenia podmiotowe (dotyczące wnioskodawcy): 
 
Ocenie podlega czy wnioskodawca oraz partnerzy nie podlegają wykluczeniu z możliwości 
otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na podstawie: 

 art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  
(Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), 

 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 (Dz. U. z 2012 r. poz. 769), 

 art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tj. Dz. U. z 2015 r.  

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

                                                           
18 Każdy podmiot, bez względu na formę prawną, prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu prawa unijnego, który łącznie spełnia dwa warunki:  
a) zgodnie ze statutem (aktem równoważnym) nie działa w celu osiągnięcia zysku (non profit) oraz  
b) w przypadku osiągania zysku przeznacza go na cele statutowe związane z tworzeniem korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości.  
Do spełnienia drugiego z ww. warunków wymagane jest, by jednym z głównych celów statutowych danego podmiotu było tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości.  
19 Jw.  
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poz. 1212 ze zm.), 

 przepisów zawartych w art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014–2020 (tj. Dz. U. 2016, poz. 217), 

 na wnioskodawcy nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej, wynikający  
z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz  
z rynkiem wewnętrznym, 

oraz  

 nie są przedsiębiorstwami w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 24 Wytycznych 
dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw 
niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji

20
. 

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz  załączniki. 
   Wykluczenia przedmiotowe (dotyczące przedmiotu projektu): 
 
Przedmiot realizacji projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości 
uzyskania pomocy finansowej, o których mowa: 

 w art. 1 Rozporządzenia KE (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego 
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu 
art. 107 i 108 Traktatu) (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014), 

 w art. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. 
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do 
pomocy  
de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.), 

 w art. 3 ust. 3 Rozporządzenia  PE i Rady (UE) NR 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 
r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów 
szczególnych dotyczących celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" oraz 
w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006). 

 
Ocena kryterium nastąpi poprzez weryfikacje kodu PKD/EKD pod kątem czy działalność, 
której dotyczy projekt może być wspierana w ramach działania. Wykluczenie ze wsparcia 
będzie analizowane z uwzględnieniem rodzajów pomocy publicznej właściwej dla danego 
projektu oraz przewidywanych rodzajów wydatków kwalifikowanych. 
 

                                                           
20 Zgodnie z art. 3 ust. 3 lit. d) rozporządzeniem 1301/2013 ze wsparcia EFRR są wykluczone przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa.  
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Wnioskodawca oświadczył, że będzie weryfikował przedmiotowe kryterium w procesie 
udzielania wsparcia grantobiorcom i nie udzieli dofinansowania grantobiorcom 
podlegającym w/w wykluczeniom. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz  załączniki.  
 

B.4 Miejsce realizacji  projektu 

 
Ocenie podlega czy projekt realizowany jest na terytorium województwa kujawsko-
pomorskiego.  
 
W ramach tego kryterium Instytucja Zarządzająca RPO, w oparciu o treść dokumentacji 
projektowej będzie weryfikowała, czy lokalizacja projektu i zaplanowanych w jego ramach 
typów wsparcia znajduje się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Nie dotyczy 
to typów projektów wskazanych w pkt 2,3 i 4 kryterium B.8. 
  
Wnioskodawca oświadczył, że grantobiorcy, którym udzieli wsparcia, na moment 
podpisania umowy o udzielenie grantu będą posiadać na terenie województwa kujawsko-
pomorskiego siedzibę/oddział lub będą na jego terenie prowadzić działalność 
gospodarczą. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz  załączniki. 
 

 
Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

B.5 

Załączniki do wniosku  
o dofinansowanie projektu są 

kompletne, poprawne i zgodne  
z przepisami prawa polskiego  

i unijnego oraz wymogami Instytucji 
Zarządzającej RPO WK-P 2014-2020 

 
Ocenie podlega czy wnioskodawca dołączył do wniosku o dofinansowanie projektu 
wszystkie załączniki zgodnie z listą załączników zamieszczoną w Regulaminie konkursu 
oraz czy załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu są zgodne z przepisami prawa 
polskiego i unijnego oraz z Instrukcją wypełniania załączników do wniosku  
o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P 2014-2020. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść załączników do wniosku o dofinansowanie 
projektu. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

B.6 
Zgodność z prawem pomocy 

publicznej/ pomocy de minimis 

 
Ocenie podlega czy: 
1. na I poziomie wsparcia, tj. Instytucja Zarządzająca RPO → wnioskodawca nie 

występuję pomoc publiczna, 
2. na II poziomie, tj. wnioskodawca → grantobiorca, wnioskodawca oświadczył, 

że pomoc będzie zgodna z: 
a. rozporządzeniem KE nr 1407/2013 (Dz.U.UE.L.2013.352.1)  

i z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca  

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 
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2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych 
programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 488); 

b. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 
r. w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim 
przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach 
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U, poz. 
1417). 

 
W ramach drugiego etapu oceny Instytucja Zarządzająca RPO zweryfikuje, czy 
przewidziane w projekcie typy wsparcia, planowane przez beneficjenta projektu 
grantowego do realizacji na rzecz grantobiorców, są zgodne z wskazanymi przez 
beneficjenta projektu grantowego programami pomocowymi.  W ramach tej weryfikacji 
Instytucja Zarządzająca RPO oceni w szczególności, czy planowane wsparcie nie wchodzi 
w zakres niedozwolonej pomocy wywozowej.  

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz  załączniki. 

B.7 
Cele projektu wspierają realizację 

celów określonych  
w Podziałaniu 1.5.2 

 
Ocenie podlega czy projekt umożliwi zrealizowanie celu Poddziałania 1.5.2, którym jest 
zwiększony poziom handlu zagranicznego sektora MŚP. 
 
W tym kontekście należy zbadać: 

 czy zaplanowane zadania przełożą się wprost na podejmowanie aktywności lub 
rozwijanie działalności eksportowej

21
?, 

 czy zaplanowane zadania przełożą się wprost na zdobycie nowych zagranicznych 
rynków zbytu?, 

 czy zaplanowane  zadania służą realizacji celów projektu i w konsekwencji prowadzą 
do osiągnięcia celów poddziałania? 
 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki. 
  

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

B.8 

 
Projekt jest zgodny z typami projektów 
przewidzianymi do wsparcia w ramach  

Poddziałania 1.5.2 

 
Projekty grantowe

22
 zakładające wsparcie przedsiębiorstw poprzez: 

1. Usługi doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej 
w szczególności z uwzględnieniem tworzenia strategii eksportowych, planów 
rozwoju eksportu, analiz gotowości eksportowej, międzynarodowych strategii 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

                                                           
21 Dla krajów należących do Unii Europejskiej eksport dotyczy sprzedaży towarów lub usług poza UE. Sprzedaż w obrębie państw należących do Unii Europejskiej to tzw. sprzedaż wewnątrzwspólnotowa.  Jednakże 
na potrzeby przedmiotowego konkursu pojęcie eksportu jest traktowane jako sprzedaż towarów i usług zagranicznemu odbiorcy, które zostały wytworzone w Polsce, niezależnie od tego czy rynek zbytu znajduje 
się na terytorium UE czy poza nią. 
22 Patrz przypis 1. 
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marketingowych, badań i analiz potencjału eksportowego przedsiębiorstw,, strategii 
finansowania przedsięwzięć eksportowych, tworzenia działów obsługi eksportu, 
dostosowanie biznes planu do działań eksportowych firmy, doradztwo prawne 
związane z wejściem na rynek zagraniczny.   

2. Przedsięwzięcia promujące postawy proeksportowe przedsiębiorstw i/lub 
zapewniające kompleksowe przygotowanie do rozpoczęcia (rozwijania) działalności 
na rynkach międzynarodowych (w tym organizacja wydarzeń promujących postawy 
eksportowe, organizacja przedsięwzięć promujących marki eksportowe na rynkach 
docelowych, opracowywanie analiz rynków zagranicznych).  

3. Udział przedsiębiorców w międzynarodowych targach i wystawach oraz w misjach 
gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą. 

4. Wyszukiwanie i dobór partnerów na rynku docelowym. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki. 
 

B.9 Wskaźniki realizacji projektu 

 
Ocenie podlega: 

 czy wskaźniki realizacji (produktu, rezultatu) zostały wyrażone liczbowo oraz podano 
czas ich osiągnięcia.  

 czy zostały właściwie oszacowane w odniesieniu do zakresu projektu?  

 czy wybrano wszystkie wskaźniki związane z realizacją projektu? 
 
Czy wnioskodawca oświadczył, że w wyniku realizacji grantów zostaną wybrane  
i oszacowane wszystkie wskaźniki adekwatne dla Poddziałania 1.5.2 wynikające z SzOOP? 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz  załączniki. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

B.10 
Prawidłowość określenia wkładu 

własnego  

 
Ocenie podlega czy wkład własny stanowi nie mniej niż 15%

23
 wydatków kwalifikowanych 

projektu grantowego.  
 
Dla grantów objętych pomocą publiczną, tj. na II poziomie wsparcia, ocenie podlega czy 
wkład własny stanowi nie mniej niż: 
 

 50% wydatków kwalifikowalnych dla projektów objętych rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania 
pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi 
doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

                                                           
23 W tym 0,5% pochodzi ze środków własnych Wnioskodawcy w formie pieniężnej. 
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operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U, poz. 1417). 

 15% wydatków kwalifikowalnych dla projektów objętych rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania 
pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 
2014-2020 [Dz. U. poz. 488]. 

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz  załączniki. 
 

B.11 
Projekt nie został zakończony przed 

złożeniem wniosku  
o dofinansowanie projektu 

 
Ocenie podlega czy projekt nie został zakończony przed złożeniem wniosku  
o dofinansowanie projektu. 
 
Wnioskodawca oświadczył, że zapewni, że granty nie zostaną zakończone przed 
złożeniem wniosku o udzielenie grantu. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

B.12 

 
Wykonalność instytucjonalna projektu 
 
 

 
Ocenie podlega czy projekt jest wykonalny pod względem instytucjonalnym,  
w szczególności: 
 

 czy harmonogram realizacji projektu jest realistyczny i uwzględnia zakres rzeczowy 
oraz czas niezbędny na realizację procedur przetargowych i inne okoliczności 
niezbędne do realizacji projektu?; 

 czy w dokumentacji projektowej wiarygodnie przedstawiono sposób wykonania 
projektu i osiągnięcia celów projektu, w szczególności założenia do regulaminu 
konkursu oraz założenia do kryteriów wyboru grantobiorców?; 

 czy wnioskodawca wykazał zdolność instytucjonalną, tj. wskazał, że posiada lub 
pozyska odpowiednie zasoby techniczne, finansowe i ludzkie niezbędne do 
prawidłowej realizacji projektu?; 

 czy wnioskodawca oświadczył, że zapewni wybór grantobiorców i realizację grantów 
zgodnie z ustawą wdrożeniową? 

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

B.13 Kwalifikowalność wydatków 

 
Ocenie podlega czy wydatki wskazane w projekcie spełniają warunki kwalifikowalności,  
tj. czy zostały poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków (tj. między dniem  
1 stycznia 2014 r. a dniem 30 listopada 2018 r.); czy wydatki są zgodne z obowiązującymi 
przepisami prawa unijnego oraz prawa krajowego; czy wydatki są zgodne z Wytycznymi 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 
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dotyczącymi kwalifikowalności wydatków aktualnymi na dzień złożenia wniosku 
o dofinansowanie projektu; czy wydatki zostały uwzględnione w budżecie projektu; 
czy wydatki są niezbędne do realizacji celów projektu i zostaną poniesione w związku 
z realizacją projektu; czy wydatki zostaną dokonane w sposób racjonalny i efektywny 
z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów; czy wydatki 
zostaną dokonane w sposób oszczędny, tzn. w oparciu o zasadę dążenia do uzyskania 
założonych efektów przy jak najniższej kwocie wydatku; czy koszty kwalifikowalne są 
uzasadnione w odpowiedniej wysokości, czy wydatki są logicznie powiązane i wynikają 
z zaplanowanych działań. 
 
Czy wnioskodawca oświadczył, że zapewni, iż granty będą spełniać warunki 
kwalifikowalności określone powyżej? 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki. 
 

B.14 
Zgodność projektu z politykami 

horyzontalnymi 
 

 
Ocenie podlega zgodność projektu z politykami horyzontalnymi, w tym: 
 
4. Zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.  
5. Zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami.  
6. Zasadą zrównoważonego rozwoju. 
 
Każda z powyższych zasad podlega oddzielnej ocenie. Projekt musi wykazywać pozytywny 
lub neutralny wpływ w zakresie każdej polityki horyzontalnej.  
O neutralności można mówić wtedy, kiedy w ramach projektu wnioskodawca wskaże 
szczegółowe uzasadnienie, dlaczego dany projekt nie jest w stanie zrealizować 
jakichkolwiek działań w zakresie spełnienia ww. zasad a uzasadnienie to zostanie uznane 
przez osobę oceniającą za trafne i poprawne. 
 
Czy wnioskodawca oświadczył, że zapewni, że granty będą zgodne z politykami 
horyzontalnymi? 
   
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

B.15 
Wykonalność finansowa  

projektu 

 
Ocenie podlega czy analiza finansowa i ekonomiczna przedsięwzięcia została 
przeprowadzona poprawnie, w szczególności: 
 

 czy poziom dofinansowania został ustalony poprawnie i z uwzględnieniem przepisów 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 
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dotyczących projektów generujących dochód (jeśli dotyczy)?,  

 czy wskazano wiarygodne źródła finansowania wkładu własnego oraz wydatków 
niekwalifikowalnych?, 

 czy przyjęte założenia analizy finansowej są realne (czy zaplanowane wydatki 
pozwolą na realizację zaprojektowanych działań)?, 

 czy w kalkulacji kosztów nie ma istotnych
24

 błędów rachunkowych? 
 

Ocenie podlega również czy wnioskodawca zapewnił, że grantobiorcy przedłożą analizę 
ekonomiczno-finansową, która pozwoli na weryfikację wskaźników, o których mowa  
w kryterium C.2.4 (określenie poziomu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów 
na eksport będącego efektem realizacji projektu). 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki. 
 

B.16 
Zgodność dokumentacji projektowej 

z Regulaminem konkursu 

 
Ocenie podlega czy wnioskodawca (grantodawca) przygotował wniosek o dofinansowanie 
projektu zgodnie z Regulaminem konkursu. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

C. Kryteria merytoryczne szczegółowe 

C.1 Kryteria merytoryczne szczegółowe – dostępowe 

C.1.1 
Realizowane w projekcie działania 

wpisują się w strategię 
internacjonalizacji grantobiorcy  

 
Weryfikacji podlega czy wnioskodawca zagwarantował w dokumentacji projektowej, 
że wszystkie działania (za wyjątkiem etapu przygotowania dokumentów strategicznych) 
realizowane przez grantobiorcę będą wpisywać się w strategię internacjonalizacji 
działalności gospodarczej danego grantobiorcy. Strategia taka powinna przedstawiać 
realną koncepcję działań planowanych do podjęcia przez przedsiębiorstwo lub 
powiązanie kooperacyjne przedsiębiorstw i ich skutki dla procesu internacjonalizacji 
przedsiębiorstwa / przedsiębiorstw.   
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

C.1.2 
Charakterystyka ostatecznych 

odbiorców projektu (grantobiorców) 

 
Weryfikacji podlega czy przewidziany przez wnioskodawcę zakres podmiotowy wsparcia 
obejmuje: 

 mikro, małe i średnie  przedsiębiorstwa w rozumieniu załącznika I do 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

                                                           
24 Istotnym błędem rachunkowym jest każdy niemieszczący się w definicji drobnych błędów rachunkowych wskazanej w Regulaminie konkursu. 
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rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego 
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu 
art. 107 i 108 Traktatu; oraz 

 czy grantobiorca na moment podpisania umowy o udzielenie grantu posiada 
siedzibę/oddział na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.  
 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki. 

C.1.3 
Dodatkowe wsparcie w ramach 

projektu 

 
Ocenie podlega czy wnioskodawca w ramach projektu grantowego zapewnił: 
 

 działania mające na celu aktywizację przedsiębiorców w zakresie eksportu, 
szczególnie tych podmiotów, które dotychczas nie prowadziły sprzedaży 
towarów i usług zagranicznym odbiorcom, 
 

 wsparcie informacyjne w zakresie rynków eksportowych, 
 

 wsparcie informacyjne oraz bieżącą opiekę na etapie realizacji przedsięwzięć 
w zakresie przestrzegania obowiązujących procedur i wytycznych RPO WK-P 
2014-2020 oraz Regulaminu konkursu opracowanego przez wnioskodawcę 
(grantodawcę). 

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki. 

 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

C.1.4 
Projektowany system ewaluacji 

udzielonego wsparcia 

 
Ocenie podlega czy wnioskodawca zaplanował oraz przedstawił w dokumentacji 
projektowej system ewaluacji projektu. Beneficjent projektu grantowego będzie 
obowiązany do przeprowadzenia ewaluacji zrealizowanego przez siebie projektu  
i przekazania do Instytucji Zarządzającej RPO wyników ewaluacji. Ewaluacja projektu nie 
może zostać przeprowadzona przez beneficjenta projektu grantowego. Zakres oraz 
metodyka ewaluacji podana zostanie przez Instytucję Zarządzającą RPO w regulaminie 
konkursu.. W ramach ewaluacji projektu zostanie zweryfikowana także wysokość kosztów 
poniesionych przez beneficjenta projektu grantowego na realizację projektu. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

C.1.5 
Wpływ projektu na realizację celów 

Poddziałania 1.5.2 

 
 
Ocenie podlega czy wnioskodawca oświadczył, że zapewni preferencje grantobiorcom, 
którzy do momentu złożenia wniosku o przyznanie grantu nie prowadzili sprzedaży 
towarów/usług na eksport. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 
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Ocenie podlega czy wnioskodawca oświadczył, że  min. 25% podmiotów objętych 
projektem grantowym podpisze kontrakt handlowy zagraniczny. 
 
 

C.2 Kryteria merytoryczne szczegółowe – punktowe 

 
 
 
 

Liczba punktów 
możliwa do 
uzyskania 

Minimalna liczba 
punktów niezbędna do 

spełnienia kryterium  

C.2.1 

Doświadczenie w zarządzaniu  
i realizacji projektów o podobnym 

zakresie oraz potencjał organizacyjny 
i techniczny 

 
Wnioskodawca/partner posiada doświadczenie w udzielaniu i rozliczaniu pomocy 
publicznej przedsiębiorcom przeznaczonej na rozwój eksportu: 
1 – 50 przedsiębiorców - 1 pkt.; 
51 –150 przedsiębiorców - 2 pkt.; 
151 i więcej przedsiębiorców - 3 pkt.; 
 

0 – 3 według oceny  

Suma 
min. 8 pkt. 

 
Wnioskodawca/partner posiada na terenie województwa kujawsko-pomorskiego 
potencjał kadrowy uwiarygodniający doświadczenie w zarządzaniu i realizacji projektów o 
podobnym zakresie (w przeliczeniu na pełne etaty): 
1 – 5 etatów - 1 pkt.; 
6 –10 etatów - 2 pkt.; 
10 i więcej etatów - 3 pkt.; 
 

0 – 3 według oceny 

 
Wnioskodawca/partner zrealizował projekty w zakresie wspierania eksportu dotyczące 
wsparcia informacyjnego lub doradczego lub finansowego przedsiębiorców, 
w okresie ostatnich 3 lat w liczbie: 
1 projekt – 1 pkt., 
2 projekty – 2 pkt., 
3 projekty i więcej – 3 pkt. 
 

0 – 3 według oceny 
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Wnioskodawca/partner posiada potencjał organizacyjny do realizacji projektu 
polegającego na wsparciu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, tj. przedstawiono 
strukturę zarządzania projektem, sposób podejmowania decyzji itp.  
 

0 – Nie 
2 – Tak 

 
Wnioskodawca/partner posiada potencjał techniczny do realizacji projektu polegającego 
na wsparciu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, tj. posiada lub gwarantuje, że na 
moment podpisania umowy o dofinansowanie będzie posiadał biuro projektu na terenie 
województwa kujawsko-pomorskiego dostępne dla grantodawców oraz Instytucji 
Zarządzającej RPO oraz wyposażenie w środki trwałe umożliwiające sprawną realizację 
projektu. 
 

0 – Nie 
2 – Tak 

C.2.2 

Wpisywanie się projektów 
przedsiębiorstw w Regionalną 

Strategię Innowacji Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-

2020 

 
Ocenie podlega czy wnioskodawca przewidział premiowanie przedsięwzięć, które  
wpisują się w zakres Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2014-2020. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz  załączniki. 
 

0 – Nie 
2 – Tak 

n/d 

C.2.3 Współpraca przedsiębiorstw 

 
Ocenie podlega czy wnioskodawca przewidział premiowanie przedsięwzięć realizowanych 
przez odbiorców ostatecznych (grantobiorców) w partnerstwie.  
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz  załączniki. 
 

0 – Nie 
2 – Tak 

n/d 

C.2.4 
Innowacyjność produktu / usługi 

będącej przedmiotem 
umiędzynarodowienia 

 
Ocenie podlega czy wnioskodawca przewidział premiowanie innowacyjności 
produktów/usług grantobiorcy, które będą stanowiły przedmiot umiędzynarodowienia. 
 
Dla potrzeb oceny wnioskodawca przyjmie definicję innowacji określoną w SzOOP

25
:  

Przez innowacje produktowe rozumie się wyroby lub usługi, które są nowe lub znacząco 
udoskonalone w zakresie swoich cech lub zastosowań. Zalicza się tu znaczące 
udoskonalenia pod względem specyfikacji technicznych, komponentów i materiałów, 
wbudowanego oprogramowania, łatwości obsługi lub innych cech funkcjonalnych.  
 
Innowacje produktowe (w obrębie produktów) mogą wykorzystywać nową wiedzę lub 

0 – Nie 
2 – Tak 

2 

                                                           
25 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, VI. Słowniczek, str. 396-397. 
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technologie bądź bazować na nowych zastosowaniach lub kombinacjach istniejącej 
wiedzy i technologii. Termin „produkt” jest stosowany na oznaczenie zarówno wyrobów, 
jak i usług. Do innowacji produktowych zalicza się zarówno wprowadzenie nowych 
wyrobów i usług, jak i znaczące udoskonalenia istniejących wyrobów i usług w zakresie ich 
cech funkcjonalnych lub użytkowych. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz  załączniki. 
 

C.2.5 
Charakter ekspansji międzynarodowej 
przedsiębiorstwa w wyniku realizacji 

projektu 

 
Ocena prowadzona jest w ramach dwóch podkryteriów, obejmujących badanie: 
1. Czy wnioskodawca przewidział premiowanie projektów grantobiorców polegających 

na ekspansja międzynarodowej w postaci wejścia z ofertą produktową/usługową na 
nowy rynek zagraniczny, na który przedsiębiorca dotychczas nie był obecny: 
Tak – 2 pkt. 
Nie – 0 pkt; 

2. Czy wnioskodawca przewidział premiowanie projektów grantobiorców polegających 
na ekspansji międzynarodowej dotyczącej wprowadzenia na rynek zagraniczny 
nowego produktu/usługi, tj. produktu/usługi, który nie był dotychczas przedmiotem, 
ekspansji międzynarodowej przedsiębiorcy: 
Tak – 2 pkt. 
Nie – 0 pkt. 

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz  załączniki. 
 

0 – 4 według oceny 2 

C.2.6 
Zmiany organizacyjno-procesowe 

w przedsiębiorstwie w ramach 
projektu 

 
Ocenie podlega czy wnioskodawca przewidział premiowanie realizacji projektów 
grantobiorców skutkujących wprowadzeniem zmian organizacyjno-procesowych 
w przedsiębiorstwie. 
Ocena odbywa się na podstawie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie, 
punkty zostają przyznane tylko w sytuacji gdy informacje we wniosku znajdują 
odzwierciedlenie we wskaźnikach projektu (wskaźnik Liczba przedsiębiorstw, które 
wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe). 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz  załączniki. 
 

0 – Nie 
1 – Tak 

n/d 

C.2.7 Kompleksowość projektu 

 
1. Ocenie podlega czy wnioskodawca przewidział premiowanie wieloaspektowości 

grantu, co oznacza, że zaplanował preferowanie projektów grantobiorców, w 
ramach których realizowane będą działania z zakresu więcej niż jednego elementu 
umiędzynarodowienia MSP.  

 0 – 3 według 
oceny 

1 
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0 – Nie 
1 – Tak 

2. Dodatkowo ocenie podlega czy wnioskodawca przewidział premiowanie 
planowanego w ramach grantu zakres wdrażania strategii/planu działalności 
międzynarodowej: 
0 – Nie 
2 – Tak 

 

C.2.8 
Komplementarność z innymi 

przedsięwzięciami 

 
Ocenie podlega czy projekt jest komplementarny z innym projektem realizowanym/ 
zrealizowanym ze środków Unii Europejskiej lub środków własnych? Komplementarność 
oznacza wzajemne uzupełnianie/ dopełnianie się projektów. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki. 
 

Nie – 0 
Tak – 1 

n/d 

 

 
Działanie:  3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym 
Poddziałanie:  n/d 
Priorytet: 4c Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii 
w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym 
Cel szczegółowy:  Zwiększona efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkaniowych  
Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych – w ramach polityki terytorialnej 
 

 
 

Kryterium 
 
 

Definicja kryterium Opis znaczenia Kryterium 

A. Kryteria Formalne 

A.1 

Wniosek o dofinansowanie projektu 
został złożony we właściwym terminie i 

do właściwej instytucji 
 

 
Ocenie podlega czy wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie projektu w terminie oraz do 
instytucji wskazanej w ogłoszeniu o konkursie. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie złożonej dokumentacji projektowej. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

A.2 
Ostateczna wersja wniosku  
o dofinansowanie projektu 

 
Ocenie podlega czy wnioskodawca złożył ostateczną wersję wniosku o dofinansowanie projektu 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 
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 w formie wydruku z generatora wniosku o dofinasowanie projektu. Wydruk wniosku 
o dofinansowanie projektu zawierający napis „wersja próbna” nie jest ostateczną wersją wniosku 
o dofinansowanie projektu. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

B. Kryteria merytoryczne – ogólne 

B.1 
Kwalifikowalność wnioskodawcy/ 

partnerów 

 
Ocenie podlega czy wniosek został złożony przez uprawnionego wnioskodawcę tj.: 
- jednostkę samorządu terytorialnego, samorządową jednostkę organizacyjną, związek lub 
stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego; 
- inną jednostkę sektora finansów publicznych; 
- przedsiębiorstwo komunalne; 
- organizację pozarządową; 
- kościół lub związek wyznaniowy lub osobę prawną kościoła lub związku wyznaniowego; 
- podmiot leczniczy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych

26
,  

- partnera prywatnego we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektu 
realizowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz treść   
załączników. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

B.2 
Prawidłowość wyboru partnerów 

uczestniczących/ realizujących projekt 

 
Ocenie podlega czy wnioskodawca dokonał wyboru partnera/ów zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146 ze zm.). 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia wnioskodawcy stanowiącego integralną 
część  wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie/nie dotyczy (niespełnienie 
kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku)/ 

                                                           
26

 z wyłączeniem szpitali, których dotyczy wymóg objęcia mapą potrzeb zdrowotnych. 
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B.3 

 
Niepodleganie wykluczeniu  

z możliwości otrzymania 
dofinansowania ze środków Unii 

Europejskiej 

 
Ocenie podlega czy wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli dotyczy) nie podlegają wykluczeniu 
z możliwości ubiegania się o dofinansowanie oraz że nie są objęci zakazem dostępu do środków 
funduszy europejskich na podstawie: 
- art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 
885 ze zm.), 
- 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 (Dz. U. 
poz. 769), 
- art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów 
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1212). 
 
Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia wnioskodawcy stanowiącego 
integralną część   wniosku o dofinansowanie projektu. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

B.4 Miejsce realizacji  projektu 

 
Ocenie podlega czy projekt realizowany jest na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego 
(art. 70 Rozporządzenia 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

27
 

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść   wniosku o dofinansowanie projektu. 

 
Tak/nie (niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wniosku) 

 
B.5 

 
Gotowość techniczna projektu do 

realizacji 

 
Ocenie podlega czy na moment złożenia wniosku o dofinansowanie projektu złożony został 
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację projektu (jeśli dotyczy) lub wnioskodawca 
dokonał zgłoszenia budowy (jeśli dotyczy). 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść załącznika nr 4 do wniosku o dofinansowanie 
projektu. 

Tak/nie/nie dotyczy (niespełnienie 
kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

B.6 

Załączniki do wniosku o 
dofinansowanie są kompletne, , 

poprawne i zgodne z przepisami prawa 
polskiego i unijnego oraz wymogami 

Instytucji Zarządzającej RPO WK-P 
2014-2020 

 
Ocenie podlega czy wnioskodawca projektu dołączył do wniosku o dofinansowanie projektu 
wszystkie załączniki zgodnie z listą załączników zamieszczoną w regulaminie konkursu oraz czy 
załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu są zgodne z przepisami prawa polskiego i 
unijnego oraz z Instrukcją wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu 
w ramach RPO WK-P 2014-2020. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

                                                           
27

 Rozporządzenie 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r ustanawiające 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(Dz. U. UE L 2013, nr 347, s.320 ze zm.). 
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Kryterium weryfikowane w oparciu o treść załączników do wniosku o dofinansowanie projektu. 
 

B.7 
Zgodność projektu z wymaganiami 

prawa dotyczącego ochrony 
środowiska 

 
Ocenie podlega czy działania zaplanowane w projekcie zostały przygotowane zgodnie  
z wymaganiami prawa dotyczącego ochrony środowiska. Czy została wykonana ekspertyza 
ornitologiczna  w odniesieniu do projektów uwzględniających ocieplenie ścian i inne uszczelnianie 
budynków. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść załączników nr 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 i 2.5 do wniosku  
o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

B.8 
Zgodność z prawem pomocy 

publicznej/ pomocy de minimis 

 
Ocena będzie polegać na sprawdzeniu czy w projekcie nie występuje pomoc publiczna. Wsparcie 
w ramach konkursu uzyskają wyłącznie projekty, w których nie wystąpi pomoc publiczna.  
 
Kryterium weryfikowane na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu i załączników. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

B.9 
Cele projektu wspierają realizację 

celów określonych w Działaniu 

 
Ocenie podlega czy cel projektu umożliwi zrealizowanie celu działania, tj. czy zwiększona zostanie 
efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej. W tym kontekście należy zbadać 
czy zaplanowane zadania służą realizacji celów projektu i w konsekwencji prowadzą do 
osiągnięcia celów działania. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu i załączników. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 
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B.10 

 
Projekt jest zgodny z typami projektów 
przewidzianymi do wsparcia w ramach 

działania/ poddziałania 

Ocenie podlega czy projekt dotyczy przedsięwzięcia z zakresu głębokiej i kompleksowej
28

 
modernizacji energetycznej budynków publicznych

29
, w tym m.in.:

30
 

a) ocieplenie obiektu, wymiana pokrycia dachu, okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na 
energooszczędne wraz z instalacją,  
b) przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła), systemów 
wentylacji i klimatyzacji oraz zastosowanie systemów zarządzania budynkiem,  
c) realizacja mikrokogeneracji

31
 lub mikrotrigeneracji

32
 na potrzeby własne,  

d) budowa i przebudowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,  
e) instalacja systemów chłodzących, w tym również z OZE. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść  wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

B.11 Wskaźniki realizacji celów projektu 

 
Ocenie podlega czy wskaźniki realizacji celów projektu (produktu, rezultatu) zostały wyrażone 
liczbowo oraz podano czas ich osiągnięcia.  
Czy zostały właściwie oszacowane w odniesieniu do zakresu projektu?  
Czy wybrano wszystkie wskaźniki związane z realizacją projektu? 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść   wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

B.12 
Prawidłowość określenia wkładu 

własnego  

 
Ocenie podlega czy wkład własny wnioskodawcy stanowi nie mniej niż:  

 35% wydatków kwalifikowalnych projektu przy zwiększeniu efektywności energetycznej 
o wartości z przedziału od 25% do 35%; 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

                                                           
28

 Kompleksowa modernizacja energetyczna (głęboka modernizacja energetyczna) - modernizacja energetyczna budynku, rozumiana jako kompleksowe przedsięwzięcie 

termomodernizacyjne, zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U z 2014 r. poz. 712), w wyniku którego zostaną 

zmniejszone wartości wskaźników rocznego zapotrzebowania na: energię użytkową, energię końcową oraz nieodnawialną energię pierwotną. W przypadku ulepszenia polegającego na 

poprawie izolacyjności cieplnej przegród, powinny być spełnione minimalne wymagania dotyczące oszczędności energii i izolacyjności cieplnej określone w przepisach techniczno-

budowlanych. Przez przepisy techniczno-budowlane rozumie się rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422).  Przeprowadzona termomodernizacja musi zapewnić zwiększenie efektywności energetycznej o minimum 25%. 
29

 Budynek publiczny – budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, 
opieki zdrowotnej (wyłącznie w zakresie obiektów, których nie dotyczy wymóg objęcia mapą potrzeb zdrowotnych), społecznej lub socjalnej, sportu, z wyłączeniem obiektów 
przeznaczonych na cele mieszkalne np.: akademiki, internaty, bursy, domy zakonne, domy nauczycielskie.  
30

 Wymieniony katalog działań nie jest katalogiem zamkniętym. W ramach kompleksowej modernizacji energetycznej mogą być realizowane również inne, niewymienione  
w katalogu działania, o ile wynikają one z audytu energetycznego i przyczyniają się do osiągnięcia odpowiedniego poziomu efektywności energetycznej. 
31

 Mikrokogeneracja – proces technologiczny polegający na skojarzonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej w oparciu o wykorzystanie urządzeń małych i średnich mocy. 
32

 Mikrotrigeneracja – efektywne wykorzystanie energii elektrycznej, ciepła i chłodu w jednej instalacji. 
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 30% przy zwiększeniu efektywności energetycznej o wartości z przedziału powyżej 35% do 
50%; 

 25% przy zwiększeniu efektywności energetycznej o wartości z przedziału powyżej 50% do 
60%; 

 20% przy zwiększeniu efektywności energetycznej o wartości z przedziału powyżej 60%; 

 15%  przy zwiększeniu efektywności energetycznej o wartości z przedziału powyżej 60% 
przy jednoczesnym spełnianiu wymagań  izolacyjności cieplnej, obowiązujących od 
1 stycznia 2021r zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. (Dz. U. z 2015 r. , poz. 1422) 

 
W przypadku działań dotyczących obiektów zabytkowych

33
 ocenie podlega, czy wkład własny 

wnioskodawcy stanowi nie mniej niż 25% wydatków kwalifikowalnych projektu przy zwiększeniu 
efektywności energetycznej o minimum 25%. 
 
Budżet w ramach projektu konstruowany jest indywidualnie dla każdego z budynków objętych 
projektem. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

B.13 
Maksymalna wartość dofinansowania 

UE wydatków kwalifikowalnych na 
poziomie budynku w ramach projektu 

Ocenie podlega czy wartość dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie 
budynku

34
 poddanego modernizacji energetycznej w ramach projektu wynosi nie więcej niż 1 mln 

PLN. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

B.14 
Projekt nie został zakończony przed 

złożeniem wniosku o dofinansowanie 
projektu 

 
Ocenie podlega czy projekt nie został zakończony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie 
projektu. 
Na podstawie art. 65 ust. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 
 dnia 17 grudnia 2013 r.

35
 projekty nie zostaną wybrane do wsparcia z EFSI, jeśli zostały one 

fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu  
w ramach RPO WK-P 2014-2020 niezależnie od tego czy wszystkie powiązane z nim płatności 
zostały dokonane przez Beneficjenta. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

                                                           
33

 Jako obiekt zabytkowy należy rozumieć obiekt wpisany do rejestru zabytków na podstawie decyzji wydanej przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. Definicja zabytku w rozumieniu 
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 ze zm.). 
34

 Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), jako budynek należy rozumieć obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
35

 patrz przypis 17 
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Kryterium weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia wnioskodawcy stanowiącego integralną 
część wniosku o dofinansowanie projektu oraz pozostałe informacje zawarte w dokumentacji 
projektowej. 

B.15 Trwałość operacji 

 
Ocenie podlega czy wnioskodawca gwarantuje trwałość operacji zgodnie z art. 71 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia wnioskodawcy stanowiącego integralną 
część wniosku o dofinansowanie projektu oraz pozostałe informacje zawarte w dokumentacji 
projektowej. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

B.16 

 
Wykonalność techniczna, 

technologiczna i instytucjonalna 
projektu 

 
Ocenie podlega czy projekt jest wykonalny pod względem technicznym, technologicznym 
i instytucjonalnym, w szczególności: 
- czy harmonogram realizacji projektu jest realistyczny, tj. czy działania są prawidłowo 
rozplanowane w czasie i realne do wykonania? 
- czy w dokumentacji projektowej wiarygodnie przedstawiono sposób wykonania projektu 
i osiągnięcia celów projektu? 
- czy wnioskodawca wykazał zdolność instytucjonalną tj. wskazał, że posiada lub pozyska 
odpowiednie zasoby techniczne, finansowe i ludzkie niezbędne do prawidłowej realizacji 
projektu.  
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu i treść  
załączników. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

B.17 Kwalifikowalność wydatków 

 
Ocenie podlega czy wydatki wskazane w projekcie spełniają warunki kwalifikowalności,  
tj. 
- czy zostały poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków (tj. między dniem  
1 stycznia 2014 r. a dniem 31 października 2018 r.);  
- czy wydatki są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa unijnego oraz prawa krajowego;  
- czy wydatki są zgodne z RPO WK-P i SzOOP; 
- czy wydatki zostały uwzględnione w budżecie projektu;  
- czy wydatki są niezbędne do realizacji celów projektu i zostaną poniesione w związku 
z realizacją projektu;  
- czy wydatki zostaną dokonane w sposób racjonalny i efektywny z zachowaniem zasad 
uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów?  
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść formularza wniosku o dofinansowanie i treść 
załączników. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

B.18 Strategiczny charakter projektu   Tak/nie (niespełnienie kryterium 
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 Ocenie podlega: 
 - czy projekt jest zgodny z celami wskazanymi w Strategii rozwoju województwa kujawsko-
pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+? 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

oznacza odrzucenie wniosku) 

B.19 
Zgodność projektu z politykami 

horyzontalnymi 

 
Ocenie podlega zgodność projektu z politykami horyzontalnymi, w tym:  

1. Zasadą równości szans kobiet i mężczyzn. 
2. Zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami.  
3. Zasadą zrównoważonego rozwoju.  
Każda z powyższych zasad podlega oddzielnej ocenie. Projekt musi wykazywać pozytywny lub 
neutralny wpływ w zakresie każdej polityki horyzontalnej O neutralności można mówić wtedy, 
kiedy w ramach projektu wnioskodawca wskaże szczegółowe uzasadnienie, dlaczego dany 
projekt nie jest w stanie zrealizować jakichkolwiek działań w zakresie spełnienia ww. zasad a 
uzasadnienie to zostanie uznane przez osobę oceniającą za trafne i poprawne.  
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

B.20 
Wykonalność finansowa  
i ekonomiczna projektu 

 
Ocenie podlega czy analiza finansowa i ekonomiczna przedsięwzięcia została przeprowadzona 
poprawnie, w szczególności: 
- prawidłowość założeń przyjętych do analizy i poprawność dokonanych obliczeń, 
- poprawność obliczenia poziomu dofinansowania (z uwzględnieniem przepisów dotyczących 
projektów generujących dochód, jeśli dotyczy), 
- trwałość finansowa w przyjętym okresie odniesienia, 
- prawidłowość określenia źródeł finansowania projektu. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu i treść  
załączników. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

B.21 
Zgodność z planami rozwoju sieci 

ciepłowniczej 

 
W przypadku projektów polegających na inwestycji w indywidualne źródła ciepła ocenie podlega 
czy projekt jest zgodny z planami rozwoju sieci ciepłowniczej dla danego obszaru. Sprawdzeniu 
podlega czy na danym obszarze objętym projektem podłączenie do sieci ciepłowniczej nie jest 
planowane lub rozwój sieci ciepłowniczej na danym obszarze został zaplanowany po okresie 
realizacji Programu, czyli po 2023 r. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść Studium wykonalności. 

Tak/nie/nie dotyczy (niespełnienie 
kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

B.22 
Zgodność dokumentacji projektowej z 

Regulaminem konkursu 
 
Ocenie podlega czy wnioskodawca przygotował wniosek o dofinansowanie projektu zgodnie 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 
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z Regulaminem konkursu. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść  wniosku o dofinansowanie projektu. 

C.1 Kryteria merytoryczne szczegółowe – dostępowe 

C.1.1 Ilość złożonych projektów  

 
Ocenie podlega czy wnioskodawca złożył jeden projekt objęty jednym wnioskiem 
o dofinansowanie projektu. W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku o dofinansowanie 
projektu, wnioskodawca zostanie poproszony o wskazanie właściwego wniosku. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

C.1.2 

Zgodność z Planem Gospodarki 
Niskoemisyjnej (PGN) lub Planem 

działań na rzecz zrównoważonej energii 
(SEAP) 

 
Ocenie podlega czy projekt jest zgodny  z PGN lub SEAP. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie treści PGN lub SEAP oraz pozytywnej opinii 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie zgodności przygotowanych PGN lub SEAP 
z zasadami ich opracowywania. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

C.1.3 

Zgodność ze strategią rozwoju Obszaru 
Strategicznej Interwencji lub strategią 

Obszaru Rozwoju Społeczno-
Gospodarczego 

 
Ocenie podlega czy projekt realizuje cele określone w strategii rozwoju Obszaru Strategicznej 
Interwencji (OSI) lub strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego (ORSG). W zakresie 
kryterium należy ocenić czy: 
- projekt realizowany jest na obszarze, dla którego została przygotowana pozytywnie 
zaopiniowana przez IZ RPO Strategia OSI/ORSG; 
- projekt wykazuje powiązanie z częścią diagnostyczną, w tym analizą wyzwań i problemów 
Strategii OSI/ORSG; 
- projekt wykazuje powiązanie z celami wskazanymi w Strategii OSI/ORSG poprzez realizację 
wskaźników. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu i załączników. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

C.1.4 
Zgodność z „Krajowym Planem działań 

dotyczącym efektywności 
energetycznej dla Polski” 

Czy projekt realizuje cele wynikające z dokumentu rządowego „Krajowy Plan działań dotyczący 
efektywności energetycznej dla Polski”, którego częścią składową jest dokument Wspieranie 
Inwestycji w Modernizację Budynków, opisany jako „długoterminowa strategia wspierania 
inwestycji w renowację krajowych zasobów mieszkaniowych i użytkowych, zarówno publicznych, 
jak i prywatnych”. 

36
, 

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść  wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

                                                           
36

 http://www.mg.gov.pl/files/upload/14830/KPDzEE%202014%20wer.1.9_OSTATECZNA.pdf 

 

http://www.mg.gov.pl/files/upload/14830/KPDzEE%202014%20wer.1.9_OSTATECZNA.pdf
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C.1.5 
Zgodność z Krajowym Planem  

mającym na celu zwiększenie liczby 
budynków o niskim zużyciu energii 

 
Ocenie podlega czy projekt realizuje cele wynikające z założeń Krajowego Planu mającego na celu 

zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii.
.
  

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku dofinansowanie projektu. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

C.1.6 

Zgodność z „Przewodnikiem 
technicznego finansowania 

modernizacji energetycznej budynków 
finansowanych w ramach Polityki 

Spójności” 

 
Ocenie podlega czy projekt jest zgodny z zaleceniami KE zawartymi w „Przewodniku technicznego 
finansowania modernizacji energetycznej budynków finansowanych w ramach Polityki Spójności” 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku dofinansowanie projektu. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

C.1.7 Audyt energetyczny 

 
Ocenie podlega czy działania zaplanowane w ramach projektu wynikają z przeprowadzonego 
audytu energetycznego. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o audyt energetyczny sporządzony dla projektu, zawierający 
analizę efektu ekologicznego  oraz wyliczenia redukcji wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 10. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

C.1.8 
Stopień redukcji CO2 przy 

indywidualnych źródłach ciepła 

 
Ocenie podlega czy projekt obejmujący inwestycje w indywidualne źródła ciepła przyczynia się do 
redukcji CO2, w odniesieniu do istniejących instalacji objętych projektem, o minimum 30%. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o audyt energetyczny sporządzony dla projektu, zawierający 
analizę efektu  ekologicznego oraz wyliczenia redukcji wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 10 . 

Tak/nie/nie dotyczy (niespełnienie 
kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

C.1.9 
Ograniczenia instalacji kotłów na 

biomasę 

Ocenie podlega czy w przypadku projektów polegających na instalacji urządzeń grzewczych 
spalających biomasę są one instalowane w budynkach zlokalizowanych poza obszarami gmin, na 
terenie których stwierdzono lub zdiagnozowano przekroczenia dopuszczalnych wartości stężeń 
pyłu zawieszonego PM 10.  
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz o listę 
miejscowości

37
 i, w których odnotowano przekroczenie dopuszczalnych wartości stężeń pyłu 

zawieszonego PM 10. 

Tak/nie/nie dotyczy (niespełnienie 
kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

                                                           
37

 Lista miejscowości, w których odnotowano przekroczenie dopuszczalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 10, zawiera miasta kwalifikujące się do Programu NFOŚ i GW KAWKA i 
stanowi załącznik do Regulaminu konkursu 
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C.1.10 
Minimalne wymagania dotyczące 
źródeł ciepła opalanych biomasą 

Ocenie podlega czy w przypadku projektów polegających na instalacji kotłów opalanych 
biomasą

38
 spełniają one wymagania klasy 5 potwierdzone certyfikatem zgodności z normą PN-EN 

303-5 „Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy 
nominalnej do 500kW – Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie”. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o audyt energetyczny sporządzony dla projektu, zawierający 
analizę efektu ekologicznego  oraz wyliczenia redukcji wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 10. 

Tak/Nie/nie dotyczy (niespełnienie 
kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

C.1.11 
Zgodność wspieranej inwestycji z 

przepisami dotyczącymi emisji 
zanieczyszczeń 

Ocenie podlega czy wspierane urządzenie do ogrzewania paliwami gazowymi charakteryzują się 
obowiązującymi od 26.09.2018 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami 
zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE 
z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących 
ekoprojektu dla produktów związanych z energią. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o audyt energetyczny sporządzony dla projektu, zawierający 
analizę efektu ekologicznego  oraz wyliczenia redukcji wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 10. 

Tak/Nie/nie dotyczy (niespełnienie 
kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

C.2 Kryteria merytoryczne szczegółowe – punktowe 

 
 
 
 

 
liczba punktów 

możliwa do 
uzyskania 

 
minimalna 

liczba 
punktów 

niezbędna do 
spełnienia 
kryterium 

 C.2.1 
Efektywność kosztowa w całej 

populacji wniosków 
  

Ocenie podlega efektywność kosztowa projektu, rozumiana jako koszt oszczędności 1kWh/m
2
 

rok.  
W ramach oceny kryterium należy obliczyć wartość wskaźnika w następujący sposób: wartość 
całkowita projektu/ilość zaoszczędzonych kWh/m

2 
rok w wyniku realizacji inwestycji liczone dla 

12 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz audyt 
energetyczny sporządzony dla projektu, zawierający analizę efektu ekologicznego oraz wyliczenia 
redukcji wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 10. 

W kryterium można 
uzyskać 

maksymalnie 10 
punktów. Punkty 

liczone będą 
w następujący 

sposób:  
(min. wart. 

Wsk.)/(wart. 
Wsk.)*10 

n/d 

                                                           
38

 Z konkursu są wykluczone inne paliwa stałe niż biomasa 
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C.2.2 

 
Stopień w jakim projekt przyczyni się 

do zwiększenia efektywności 
energetycznej 

 

 
Ocenie podlega czy projekt przyczynia się do zwiększenia efektywności energetycznej rozumianej 
jako redukcja zużycia energii [%]. Punktacja jest przydzielana w następujący sposób: 
 
poniżej 25%  
od 25% do 35%  
powyżej 35% do 50% 
powyżej 50% do 60% 
powyżej 60% 
powyżej 60% przy jednoczesnym spełnianiu wymagań izolacyjności cieplnej, obowiązujących od 1 
stycznia 2021r zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 
Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) 
 
W przypadku projektu obejmującego kilka budynków należy dokonać obliczeń wskaźnika dla 
każdego budynku, gdyż każdy z nich musi spełniać warunek zwiększenia efektywności 
energetycznej o przynajmniej 25%. Następnie należy przyrównać wartość obliczonego wskaźnika 
do odpowiedniego przedziału i na tym etapie obliczyć średnią arytmetyczną z uzyskanych 
punktów przez każdy z budynków objętych projektem. 
Kryterium weryfikowane na podstawie audytu energetycznego sporządzonego dla projektu, 
zawierającego analizę efektu ekologicznego oraz wyliczenia redukcji wartości stężeń pyłu 
zawieszonego PM 10. 
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C.2.3 
 

Stopień redukcji gazów cieplarnianych 

w całej populacji wniosków 

 
Ocenie podlega w jakim stopniu projekt przyczynia się do redukcji gazów cieplarnianych, 
w szczególności CO2 w odniesieniu do wielkości zaangażowanych środków w realizację projektu. 
W ramach oceny kryterium należy obliczyć wartość wskaźnika w następujący sposób: redukcja 
CO2 (t/rok)/wartość całkowitą projektu. 
 
Kryterium badane w oparciu o treść  wniosku o dofinansowanie projektu oraz audyt 
energetyczny sporządzony dla projektu, zawierający analizę efektu ekologicznego oraz wyliczenia 
redukcji wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 10. 

W kryterium można 
uzyskać 

maksymalnie 10 
punktów. Punkty 

liczone będą 
w następujący 

sposób: 
(Wart. Wsk.)/(max. 

Wart. Wsk.)*10 

n/d 

C.2.4 
Stopień redukcji emisji pyłu PM 10 

w całej populacji wniosków 

Ocenie podlega w jakim stopniu projekt przyczyni się do redukcji emisji pyłu PM 10.  
 
Kryterium badane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz audyt energetyczny 
sporządzony dla projektu, zawierający analizę efektu ekologicznego oraz wyliczenia redukcji 
wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 10. 

W kryterium można 
uzyskać 

maksymalnie 10 
punktów. Punkty 

liczone będą 
w następujący 

sposób: 
(min Wart. 

n/d 
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Wsk.)/(Wart. 
Wsk.)*10 

C.2.5 
Ilość budynków poddanych 
modernizacji energetycznej 

 
Ocenie podlega ile budynków objętych wnioskiem o dofinansowanie projektu zostanie 
poddanych modernizacji energetycznej. Punkty przyznawane są w następujący sposób: 
 
1 budynek

39
  

2 budynki 
3 i więcej budynków 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

 
 
 
 

1 pkt 
2 pkt 
3 pkt  

n/d  

C.2.6 
Zgodność ze standardami 

kształtowania ładu przestrzennego w 
województwie 

Ocenie podlega czy projekt posiada pozytywną opinię wydaną przez Kujawsko-Pomorskie Biuro 
Planowania Przestrzennego i Regionalnego odnośnie zgodności ze Standardami w zakresie 
kształtowania ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim

40
.  

 
Kryterium weryfikowane na podstawie załącznika do wniosku o dofinansowanie projektu. 

Nie – 0 pkt 
Tak – 7 pkt  

n/d 

C.2.7 
Lokalizacja projektu na obszarze 

chronionym 

 
Ocenie podlega czy projekt jest realizowany na obszarze chronionym w rozumieniu art. 6 ustawy 
o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 ze zm.). 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Nie – 0 pkt 
Tak – 4 pkt  

n/d  

C.2.8 Przeznaczenie budynku 

 
Ocenie podlega czy wszystkie budynki objęte projektem pełnią funkcje społeczne, tj. czy służą 
realizacji celów edukacyjnych lub realizacji usług społecznych

41
.  

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu i treść  
załączników. 

Nie – 0 pkt 
Tak – 3 pkt  

n/d  

C.2.9 

Szczególne wymagania dla budynku 
wpisanego do rejestru zabytków lub 

podlegającego ochronie 
konserwatorskiej 

 
Ocenie podlega czy projekt realizuje szczególne wymagania w stosunku do budynku wpisanego 
do rejestru zabytków lub podlegającego ochronie konserwatorskiej. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu i treść  
załączników. 

Nie – 0 pkt 
Tak – 4 pkt 

n/d 

                                                           
39

 Patrz przypis 9. 
40

 Standardy w zakresie kształtowania ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim stanowią załącznik do Regulaminu konkursu. 
41

 Poprzez usługi społeczne należy rozumieć świadczone w interesie ogólnym usługi, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 28 maja 2015 r.  
w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 (Rozdział 3, pkt 24). 
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C.2.10 
Dodatkowe prace wynikające z audytu 

podnoszące standard techniczny 
budynku 

 
Ocenie podlega czy projekt obejmuje dodatkowe prace związane z podwyższeniem standardu 
budynku, np. jeżeli projekt przewiduje zastosowanie systemów zarządzania energią w budynku. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu i treść  
załączników. 

Nie – 0 pkt 
Tak – 4 pkt 

n/d 

C.2.11 
Komplementarność z innymi 

przedsięwzięciami 

 
Czy projekt jest komplementarny z innym projektem realizowanym/zrealizowanym ze środków 
Unii Europejskiej lub środków własnych? Komplementarność oznacza wzajemne uzupełnianie 
się/dopełnianie projektów. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 
 

Nie – 0 
Tak – 4 pkt 

n/d 

 
 
 
Działanie:  4.2 Gospodarka odpadami 
Poddziałanie:  n/d 
Priorytet:  6a Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie 
środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych 
Cel szczegółowy:  Zwiększony udział odpadów zebranych selektywnie  
Schemat: Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – projekt grantowy 
 

 
 

Kryterium 
 
 

Definicja kryterium Opis znaczenia Kryterium 

A. Kryteria Formalne 

A.1 

Wniosek o dofinansowanie 
projektu został złożony we 

właściwym terminie i do właściwej 
instytucji 

 

Ocenie podlega czy wnioskodawca projektu grantowego złożył wniosek o dofinansowanie 
projektu w terminie oraz do instytucji wskazanej w ogłoszeniu o konkursie. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie złożonej dokumentacji projektowej. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

A.2 
Ostateczna wersja wniosku  
o dofinansowanie projektu 

 

Ocenie podlega czy wnioskodawca projektu grantowego złożył ostateczną wersję 
wniosku o dofinansowanie projektu w formie wydruku z generatora wniosku o 
dofinansowanie projektu. Wydruk wniosku o dofinansowanie projektu zawierający napis 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 
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„wersja próbna” nie jest ostateczną wersją wniosku o dofinansowanie projektu. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 
 

B. Kryteria merytoryczne – ogólne 

B.1 Kwalifikowalność wnioskodawcy 

Ocenie podlega czy wniosek został złożony przez uprawnionego wnioskodawcę projektu 
grantowego tj. instytucję ochrony środowiska w rozumieniu ustawy  z dnia 27 kwietnia 
2001 roku – Prawo ochrony środowiska, której działalność obejmuje cały obszar 
województwa kujawsko – pomorskiego. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz 
treść załączników. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

B.2 

 
Niepodleganie wykluczeniu  

z możliwości otrzymania 
dofinansowania ze środków Unii 

Europejskiej 

Ocenie podlega czy wnioskodawca projektu grantowego nie podlega wykluczeniu 
z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na podstawie: 
 art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 
r. 885 ze zm.), 

 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 (Dz. U. poz. 769), 

 art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jednolity: Dz. U. z 
2015 r. poz. 1212). 

 
Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia stanowiącego integralną 
część wniosku o dofinansowanie projektu. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

B.3 Miejsce realizacji projektu 

Ocenie podlega czy projekt grantowy realizowany jest na terytorium województwa 
kujawsko-pomorskiego (art. 70 Rozporządzenia 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.)42, 
z  zachowaniem demarkacji z Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

B.4 
Gotowość techniczna projektu do 

realizacji 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca projektu grantowego zobowiązał się, do zbadania czy 
na moment składania wniosku o dofinansowanie projektu przez grantobiorcę, posiada on 
prawo do dysponowania nieruchomością oraz uzyskał on przynajmniej decyzję 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

                                                           
42

 Rozporządzenie 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 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 (Dz. U. UE L 2013, nr 347, s.320 ze zm.)). 
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lokalizacyjną lub warunki zabudowy dla planowanego zakresu inwestycji (jeśli dotyczy). 
W przypadku zgłoszenia robót budowlanych grantobiorca obowiązany będzie przedłożyć 
oświadczenie bądź informację od właściwego organu, że na dzień złożenia wniosku o 
dofinansowanie projektu ww. organ nie wniósł sprzeciwu.  
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść załącznika nr 4 do wniosku o dofinansowanie 
projektu. 
 

B.5 

Załączniki do wniosku o 
dofinansowanie są kompletne, 

poprawne i zgodne z przepisami 
prawa polskiego i unijnego oraz 

wymogami Instytucji Zarządzającej 
RPO WK-P 2014-2020 

Ocenie podlega czy wnioskodawca projektu grantowego dołączył do wniosku 
o dofinansowanie projektu wszystkie załączniki zgodnie z listą załączników zamieszczoną 
w regulaminie konkursu oraz czy załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu są 
zgodne z przepisami prawa polskiego i unijnego oraz z Instrukcją wypełniania 
załączników do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P 2014-2020 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść załączników do wniosku o dofinansowanie 
projektu. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

B.6 
Zgodność projektu z wymaganiami 

prawa dotyczącego ochrony 
środowiska 

Ocenie podlega czy działania zaplanowane w projekcie zostały przygotowane zgodnie  
z wymaganiami prawa dotyczącego ochrony środowiska. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść załączników nr 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 i 2.5 do 
wniosku o dofinansowanie projektu. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

B.7 
Zgodność z prawem pomocy 

publicznej 

Ocena polega na sprawdzeniu, czy w projekcie wnioskodawcy projektu grantowego nie 
wystąpi pomoc publiczna. 
Ocena będzie polegać na sprawdzeniu, czy na poziomie udzielania wsparcia grantobiorcy 
przez wnioskodawcę projektu grantowego nie wystąpi niedozwolona pomoc publiczna.  
 
Kryterium weryfikowane na podstawie dokumentacji projektowej. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

B.8 
Cele projektu wspierają realizację 

celów określonych w Działaniu 

Ocenie podlega czy cel projektu umożliwi zrealizowanie celu działania, tj. czy zwiększony 
zostanie udział odpadów zebranych selektywnie. W tym kontekście należy zbadać czy 
zaplanowane zadania służą realizacji celów projektu i w konsekwencji prowadzą do 
osiągnięcia celów działania. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie dokumentacji projektowej. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 
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B.9 

 
Projekt jest zgodny z typami 

projektów przewidzianymi do 
wsparcia w ramach działania/ 

poddziałania 

Ocenie podlega czy projekt jest zgodny z następującym typem projektu: 
 
Projekt grantowy polegający na wsparciu inwestycji w infrastrukturę niezbędną do 
zapewnienia kompleksowej gospodarki odpadami komunalnymi w regionie, zgodnej z 
unijną hierarchią sposobów postępowania z odpadami, w tym m.in.:  

a) infrastrukturę do selektywnej zbiórki i przetwarzania następujących frakcji 
odpadów komunalnych: papieru, metali, plastiku, szkła, odpadów 
biodegradowalnych oraz pozostałych odpadów komunalnych, w tym budowa i 
rozbudowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)  

b) działania informacyjne i edukacyjne w zakresie zapobiegania powstawaniu 
odpadów skierowane do mieszkańców województwa 

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

B.10 Wskaźniki realizacji projektu 

Ocenie podlega czy wskaźniki realizacji (produktu, rezultatu) zostały wyrażone liczbowo 
oraz podano czas ich osiągnięcia.  
Czy zostały precyzyjnie właściwie oszacowane w odniesieniu do zakresu projektu?  
Czy wybrano wszystkie wskaźniki związane z realizacją projektu? 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

B.11 
Prawidłowość określenia wkładu 

własnego  

Ocenie podlega czy wkład własny Wnioskodawcy (rozumiany jako wkład własny 
wnioskodawcy oraz grantobiorców), stanowi nie mniej niż 15%43 wydatków 
kwalifikowalnych projektu.  
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

B.12 
Projekt nie został zakończony przed 

złożeniem wniosku o 
dofinansowanie projektu 

Na podstawie art. 65 ust. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.44 projekty nie zostaną wybrane do wsparcia z EFSI, 
jeśli zostały one fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone przed złożeniem wniosku 
o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P 2014-2020 niezależnie od tego czy 
wszystkie powiązane z nim płatności zostały dokonane przez Beneficjenta. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o oświadczenie wnioskodawcy oraz informacje 
zawarte w dokumentacji projektowej. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

B.13 Trwałość operacji Ocenie podlega czy wnioskodawca projektu grantowego przewiduje wdrożenie Tak/nie (niespełnienie kryterium 

                                                           
43 W tym co najmniej 1% pochodzi ze środków własnych Wnioskodawcy w formie pieniężnej. 
44 Patrz przypis 1 
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mechanizmów zapewniających zachowanie trwałości operacji przez grantobiorców 
zgodnie z art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 
dnia 17 grudnia 2013 r. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o oświadczenie wnioskodawcy oraz treść 
dokumentacji projektowej. 

oznacza odrzucenie wniosku) 

B.14 

 
Wykonalność techniczna, 

technologiczna i instytucjonalna 
projektu 

Ocenie podlega czy projekt jest wykonalny pod względem technicznym, technologicznym 
i instytucjonalnym, w szczególności: 
 czy harmonogram realizacji projektu jest realistyczny, tj. czy działania są prawidłowo 

rozplanowane w czasie i realne do wykonania? 
 czy w dokumentacji projektowej wiarygodnie przedstawiono sposób wykonania 

projektu i osiągnięcia celów projektu, w szczególności założenia do regulaminu 
konkursu oraz założenia do kryteriów wyboru grantobiorców? 

 czy w wnioskodawca wykazał zdolność instytucjonalną tj. wskazał, że posiada lub 
pozyska odpowiednie zasoby techniczne, finansowe i ludzkie niezbędne do 
prawidłowej realizacji projektu? 

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść dokumentacji projektowej. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

B.15 Kwalifikowalność wydatków 

Ocenie podlega czy wydatki wskazane w projekcie spełniają warunki kwalifikowalności,  
tj.  
 czy zostały poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków (tj. między dniem  

1 stycznia 2014 r. a dniem 30 czerwca 2018 r.);  
 czy wydatki są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa unijnego oraz prawa 

krajowego; 
 czy wydatki są zgodne z RPO WK-P i SzOOP; 
 czy wydatki zostały uwzględnione w budżecie projektu;  
 czy wydatki są niezbędne do realizacji celów projektu i zostaną poniesione w związku 

z realizacją projektu;  
 czy wydatki zostaną dokonane w sposób racjonalny i efektywny z zachowaniem zasad 

uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów? 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść dokumentacji projektowej. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

B.16 
Strategiczny charakter projektu  

 

Ocenie podlega: 
 czy projekt jest zgodny z celami wskazanymi w Strategii rozwoju województwa 
kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+? 

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 
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B.17 
Zgodność projektu z politykami 

horyzontalnymi 

Ocenie podlega zgodność projektu z politykami horyzontalnymi, w tym:  

1. Zasadą równości szans kobiet i mężczyzn. 
2. Zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami.  
3. Zasadą zrównoważonego rozwoju.  
Każda z powyższych zasad podlega oddzielnej ocenie. Projekt musi wykazywać 
pozytywny lub neutralny wpływ w zakresie każdej polityki horyzontalnej. O neutralności 
można mówić wtedy, kiedy w ramach projektu wnioskodawca wskaże szczegółowe 
uzasadnienie, dlaczego dany projekt nie jest w stanie zrealizować jakichkolwiek działań w 
zakresie spełnienia ww. zasad a uzasadnienie to zostanie uznane przez osobę oceniającą 
za trafne i poprawne. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie dokumentacji projektowej. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

B.18 
Wykonalność finansowa  
i ekonomiczna projektu 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca projektu grantowego gwarantuje wdrożenie 
mechanizmów zapewniających, że analiza finansowa i ekonomiczna przedsięwzięcia 
zostanie przeprowadzona przez grantobiorcę w sposób poprawny, w szczególności: 

 prawidłowość założeń przyjętych do analizy i poprawność dokonanych obliczeń, 
 poprawność obliczenia poziomu dofinansowania (z uwzględnieniem przepisów 

dotyczących projektów generujących dochód, jeśli dotyczy), 
 trwałość finansowa w przyjętym okresie odniesienia, 
 prawidłowość określenia źródeł finansowania projektu. 

 
Kryterium weryfikowane na podstawie dokumentacji projektowej. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

B.19 
Zgodność dokumentacji 

projektowej z Regulaminem 
konkursu 

Ocenie podlega czy wnioskodawca przygotował wniosek o dofinansowanie projektu 
zgodnie z Regulaminem konkursu. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

C.1 Kryteria merytoryczne szczegółowe – dostępowe 

C.1.1 Ilość złożonych projektów  

Ocenie podlega czy wnioskodawca projektu grantowego złożył jeden projekt objęty 
jednym wnioskiem o dofinansowanie projektu. W przypadku złożenia więcej niż jednego 
wniosku o dofinansowanie projektu przez danego wnioskodawcę, wnioskodawca 
zostanie poproszony o wskazanie właściwego wniosku. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

C.1.2 
Zgodność projektu z aktualizacją 

Krajowego Planu Gospodarki 
Odpadami 

Ocenie podlega zgodność projektu z aktualizacją (lub projektem aktualizacji) Krajowego 
Planu Gospodarki Odpadami  
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

C.1.3 Zgodność projektu z Wojewódzkim Ocenie podlega zgodność projektu z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami Tak/nie (niespełnienie kryterium 
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Planem Gospodarki Odpadami (WPGO) 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu 

oznacza odrzucenie wniosku) 

C.1.4 
Koncepcja funkcjonowania PSZOK 
w systemie gospodarki odpadami 

Ocenie podlega opracowanie przez wnioskodawcę projektu grantowego standardu 
dostępności i funkcjonalności punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 
obejmującego obligatoryjne elementy w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów, w 
tym wykorzystanie mobilnych punktów zbierania odpadów, punktu wymiany rzeczy 
używanych oraz punktu napraw (tam, gdzie będzie to zasadne)  
Ponadto ocenie podlega czy projekt zakłada wsparcie działań dotyczących inwestycji 
w budowę / modernizację (dostosowanie do standardu45) punktów selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych na terenie województwa kujawsko – pomorskiego wraz 
z obligatoryjnymi, adekwatnymi działaniami informacyjnymi i edukacyjnymi 
skierowanymi do mieszkańców województwa / gminy. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu.  

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

C.1.5 
Charakterystyka ostatecznych 

odbiorców projektu 
(grantobiorców) 

Weryfikacji podlega, czy odbiorcą końcowym (grantobiorcą) jest jednostka samorządu 
terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszenie jednostek 
samorządu terytorialnego, samorządowa jednostka organizacyjna lub przedsiębiorstwo 
realizujące zadania publiczne w zakresie gospodarki odpadami.  
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

C.1.6 
Dodatkowe wsparcie na rzecz 

grantobiorców 

Ocenie podlega czy wnioskodawca w ramach projektu grantowego: 
 podejmie działania mające na celu promocję idei projektu na terenie całego 

województwa kujawsko-pomorskiego, 
 zapewni grantobiorcom doradztwo eksperckie i pomoc szkoleniową, 
 zapewni grantobiorcom dostęp do pożyczek na sfinansowanie wkładu własnego. 

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

C.1.7 
Minimalna liczba wspartych 

punktów selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych 

W wyniku realizacji projektu wsparcie zostanie udzielone na inwestycje w przynajmniej 
29 punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

C.2 Kryteria merytoryczne szczegółowe – punktowe 

                                                           
45 Wnioskodawca, do wniosku o dofinansowanie projektu, jest zobowiązany załączyć Uchwałę Zarządu Województwa zatwierdzającą koncepcję funkcjonowania PSZOK w systemie gospodarki 
odpadami, rozmieszczenia PSZOK, standardów dostępności i funkcjonalności oraz działań informacyjno-edukacyjnych. 
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liczba punktów 

możliwa do 
uzyskania 

minimalna 
liczba 

punktów 
niezbędna 

do 
spełnienia 
kryterium 

C.2.1 
Efektywność ekonomiczna 

wdrożenia projektu 

Wnioskodawca zapewnia efektywną ekonomicznie implementację projektu. Ocenie 
podlega planowany poziom kosztów zarządzania w relacji do kosztów kwalifikowanych 
projektu: 
 
10 % i więcej - 0 pkt 
poniżej10% i  powyżej 8% - 2 pkt 
8% i powyżej 6% - 5 pkt 
6% i mniej - 10 pkt 

 
 

0 pkt. 
2 pkt. 
5 pkt. 

10 pkt. 

2 pkt. 

C.2.2 

 
Doświadczenie w zarządzaniu i 

realizacji projektów o podobnym 
zakresie  

Wnioskodawca zarządzał projektami o charakterze projektu grantowego (udzielał 
wsparcia na rzecz grantobiorców) w obszarze gospodarki odpadami w roku 2014 na 
terenie województwa kujawsko – pomorskiego o całkowitej wartości: 
≤ 5 mln zł – 0pkt 
> 5 mln zł a ≤ 10 mln zł – 5 pkt 
> 10 mln zł a ≤ 15 mln zł – 7 pkt 
> 15 mln zł – 10 pkt 

 
 
 

0 pkt. 
5 pkt. 
7 pkt. 

10 pkt. 
 

5 pkt. 
 

C.2.3 Potencjał kadrowy Wnioskodawcy 

Wnioskodawca posiada na terenie województwa kujawsko – pomorskiego potencjał 
kadrowy (pełne etaty) uwiarygadniający doświadczenie w zarządzaniu i realizacji 
projektów finansowanych ze środków unijnych w minimalnym zakresie obejmującym 
ocenę wniosków o dofinansowanie, przygotowywanie umów o dofinansowanie projektu, 
monitorowanie i sprawozdawczość, rozliczanie umów z beneficjentami oraz prowadzenie 
kontroli projektów obejmującej kontrolę procedur zawierania umów, kontrolę na miejscu 
oraz kontrolę trwałości: 
5 etatów i mniej – 0 pkt 
powyżej 5 etatów i poniżej 10 etatów – 5 pkt 
10 etatów i więcej – 10 pkt 

 
 
 
 
 
 

0 pkt. 
5 pkt. 

10 pkt. 
 

5 pkt. 

C.2.4 
Wpływ projektu na zwiększenie 

masy odpadów zbieranych 
selektywnie 

Liczba frakcji zbieranych selektywnie z uwzględnieniem mobilnych punktów zbiórki 
odpadów: 
Papier, szkło, metal, odpady zielone, tworzywa sztuczne, odpady niebezpieczne, odpady 
wielkogabarytowe – 7 pkt 
 
Każda dodatkowa frakcja lub dodatkowe funkcje wynikające z założeń hierarchii 
sposobów postępowania z odpadami, np. zbieranie i przekazywanie kolejnym 

7 pkt. 
 
 

1 pkt. 

 
7 pkt. 
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użytkownikom przedmiotów używanych – 1 pkt 

C.2.5 
Komplementarność z innymi 

przedsięwzięciami 

Czy projekt jest komplementarny z innym projektem realizowanym/zrealizowanym ze 
środków Unii Europejskiej lub środków własnych? Komplementarność oznacza 
wzajemne uzupełnianie się/dopełnianie projektów. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 
 

Nie – 0 
Tak – 4 pkt 

n/d 

 
 
Działanie:  4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury  
Poddziałanie:  n/d 
Oś priorytetowa: 4 Region przyjazny środowisku 
Priorytet Inwestycyjny:  6c Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturalnego 
Cel szczegółowy:  Zwiększona atrakcyjność obiektów kultury regionu kujawsko-pomorskiego 
 

 
 

Kryterium 
 
 

Definicja kryterium Opis znaczenia Kryterium 

A. Kryteria Formalne 

A.1 

Wniosek o dofinansowanie projektu 
został złożony we właściwym 

terminie i do właściwej instytucji 
 

 
Ocenie podlega czy Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie w terminie oraz do 
instytucji wskazanej w ogłoszeniu o konkursie. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie złożonej dokumentacji projektowej. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

A.2 
Ostateczna wersja wniosku  
o dofinansowanie projektu 

 

 
Ocenie podlega czy Wnioskodawca złożył ostateczną wersję wniosku o dofinansowanie 
projektu w wersji papierowej. Wydruk wniosku o dofinansowanie projektu zawierający 
napis „wersja próbna” nie jest ostateczną wersją wniosku o dofinansowanie projektu. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

B. Kryteria merytoryczne - ogólne 

B.1 
Kwalifikowalność wnioskodawcy/ 

partnerów 

 
Ocenie podlega czy wniosek został złożony przez uprawnionego Wnioskodawcę tj. Samorząd 
Województwa oraz czy partnerem (jeśli dotyczy) jest uprawniony podmiot tj. jednostka 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 
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samorządu terytorialnego, związek lub stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego; 
samorządowa jednostka organizacyjna; organizacja pozarządowa; kościół; związek 
wyznaniowy; osoba prawna kościoła; osoba prawna związku wyznaniowego; partner 
prywatny we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektu realizowanego  
w formule partnerstwa publiczno-prywatnego; inny podmiot posiadający osobowość 
prawną; państwowa jednostka organizacyjna; organy władzy, administracji rządowej; 
przedsiębiorstwo. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz treść 
załączników. 

B.2 
Prawidłowość wyboru partnerów 

uczestniczących/ realizujących 
projekt 

 
Ocenie podlega czy Wnioskodawca dokonał wyboru partnera/ów zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie 2014-2020 [Dz. U. poz. 1146 ze zm.]. 
 
Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia stanowiącego integralną 
część wniosku o dofinansowanie projektu. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

B.3 

Niepodleganie wykluczeniu  
z możliwości otrzymania 

dofinansowania ze środków Unii 
Europejskiej 

 
Ocenie podlega czy Wnioskodawca oraz partnerzy nie podlegają wykluczeniu z możliwości 
otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na podstawie: 
-art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych [Dz. U. z 2013 r. 
poz. 885 ze zm.], 
- 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 (Dz. U. z 2012 r. poz. 769), 
- art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów 
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary [tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1417 
ze zm.] 
 
Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia stanowiącego integralną 
część wniosku o dofinansowanie projektu. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

B.4 Miejsce realizacji  projektu 

 
Ocenie podlega czy projekt realizowany jest na terytorium województwa kujawsko-
pomorskiego (art. 70 Rozporządzenia 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 

 
Tak/nie (niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wniosku) 
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i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 [Dz. U. UE L 2013,  
nr 347, s.320 z późn. zm.]). 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

 
B.5 

 
Gotowość techniczna projektu do 

realizacji 

 
Ocenie podlega czy na moment złożenia wniosku o dofinansowanie projektu uzyskana 
została ostateczna decyzja zezwalająca na realizację projektu (jeśli dotyczy), np.: decyzja  
o pozwoleniu na budowę/ pozwolenie na prowadzenie prac przy obiekcie zabytkowym/ 
właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, co do zgłoszenia zamiaru wykonywania budowy lub 
robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (Wnioskodawca obowiązany 
jest przedłożyć informację od właściwego organu, że na dzień złożenia wniosku  
o dofinansowanie projektu ww. organ nie wniósł sprzeciwu). 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść załącznika nr 4 do wniosku o dofinansowanie 
projektu. 
 

 
Tak/nie (niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wniosku) 

B.6 
Zgodność dokumentacji projektowej 

z Regulaminem konkursu 

 
Ocenie podlega czy Wnioskodawca przygotował wniosek o dofinansowanie projektu zgodnie 
z Regulaminem konkursu. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

B.7 

Załączniki do wniosku o 
dofinansowanie są poprawne, zgodne 

z przepisami prawa polskiego i 
unijnego oraz wymogami Instytucji 

Zarządzającej RPO WK-P 2014-2020 

 
Ocenie podlega czy Wnioskodawca wypełnił załączniki o dofinansowanie projektu zgodnie  
z przepisami prawa polskiego i unijnego oraz z Instrukcją wypełniania załączników do 
wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P 2014-2020 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść załączników do wniosku o dofinansowanie 
projektu. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

B.8 
Zgodność projektu z wymaganiami 

prawa dotyczącego ochrony 
środowiska 

 
Ocenie podlega czy działania zaplanowane w projekcie zostały przygotowane zgodnie  
z wymaganiami prawa dotyczącego ochrony środowiska oraz Regulaminem konkursu. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść załączników nr 2.1 i 2.2 do wniosku  
o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

B.9 
Zgodność z prawem pomocy 

publicznej/ pomocy de minimis 

 
 
Ocena będzie polegać na sprawdzeniu czy w projekcie nie wystąpi pomoc publiczna lub czy 
jest ona zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 
r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów 
operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 488). 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 
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Kryterium weryfikowane na podstawie dokumentacji projektowej. 

B.10 
Cele projektu wspierają realizację 

celów określonych w Działaniu 

 
Ocenie podlega czy cel projektu umożliwi zrealizowanie celu działania. W tym kontekście 
należy zbadać czy zaplanowane wydatki są niezbędne do realizacji projektu i w konsekwencji 
do osiągnięcia jego celów. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie dokumentacji projektowej. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

B.11 

 
Projekt jest zgodny z typami 

projektów przewidzianymi do 
wsparcia w ramach działania/ 

poddziałania 

 
Projekty obejmujące prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane w obiektach 
zabytkowych46, w otoczeniu zabytku47 i na obszarach zabytkowych, obszarach 
poprzemysłowych o wartościach historycznych oraz projekty polegające na konserwacji 
zabytków ruchomych i materiałów archiwalnych stanowiących dziedzictwo dokumentacyjne. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

B.12 Wskaźniki realizacji projektu 

 
Ocenie podlega czy wskaźniki realizacji (produktu, rezultatu) zostały wyrażone liczbowo 
oraz podano czas ich osiągnięcia. Czy zostały ujęte precyzyjnie w odniesieniu do zakresu 
projektu? Czy wybrano wszystkie wskaźniki związane z realizacją projektu? 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

B.13 Maksymalna wartość projektu 

 
Ocenie podlega czy maksymalna wartość projektu stanowi nie więcej niż 5 mln Euro. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

B.14 
Prawidłowość określenia wkładu 

własnego i kwoty wsparcia 

 
Ocenie podlega czy wkład własny Wnioskodawcy stanowi nie mniej niż 15 % wydatków 
kwalifikowalnych projektu. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

B.15 
Projekt nie został zakończony przed 

złożeniem wniosku o dofinansowanie 
projektu 

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

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

                                                           
46 Wsparciem objęte będą projekty dotyczące zabytków wpisanych do rejestru zabytków na podstawie decyzji wydanej przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. Definicja w rozumieniu ustawy z 
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami [Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.]. 
47 Przez otoczenie należy rozumieć teren wokół lub przy zabytku wyznaczony w decyzji o wpisie tego terenu do rejestru zabytków w celu ochrony wartości widokowych zabytku oraz jego ochrony 
przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych. 
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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 [Dz. U. UE L 347 z dnia 20 grudnia 2013 
r.) projekty nie zostaną wybrane do wsparcia z EFSI, jeśli zostały one fizycznie ukończone lub 
w pełni wdrożone przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P 
2014-2020 niezależnie od tego czy wszystkie powiązane z nim płatności zostały dokonane 
przez Beneficjenta. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o oświadczenie Wnioskodawcy oraz informacje zawarte 
w dokumentacji projektowej. 
 

B.16 Trwałość operacji 

 
Ocenie podlega czy Wnioskodawca gwarantuje trwałość operacji zgodnie z art. 71 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o oświadczenie Wnioskodawcy oraz treść dokumentacji 
projektowej. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

B.17 

 
Wykonalność techniczna, 

technologiczna i instytucjonalna 
projektu 

 
Ocenie podlega czy: 
Harmonogram realizacji projektu jest realistyczny i uwzględnia zakres rzeczowy oraz czas 
niezbędny na realizację procedur przetargowych i inne okoliczności niezbędne do realizacji 
procedur; 
Założenia projektu są zgodne z odpowiednimi wymogami technicznymi i regulacjami 
prawnymi; 
Wnioskodawca gwarantuje techniczną wykonalność projektu; 
Zakres rzeczowy projektu jest technologicznie wykonalny; 
Wnioskodawca posiada potencjał do prawidłowej realizacji projektu. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść dokumentacji projektowej. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

B.18 Kwalifikowalność wydatków 

 
Ocenie podlegać będzie czy wydatki wskazane w projekcie spełniają warunki 
kwalifikowalności, tj. czy zostały poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków (tj. 
między dniem 1 stycznia 2014 r. a dniem 30 czerwca 2023 r.); czy wydatki są zgodne z 
obowiązującymi przepisami prawa unijnego oraz prawa krajowego; czy wydatki są zgodne z 
RPO WK-P SzOOP; czy wydatki zostały uwzględnione w budżecie projektu; czy wydatki są 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 
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niezbędne do realizacji celów projektu i zostaną poniesione w związku z realizacją projektu; 
czy wydatki zostaną dokonane w sposób racjonalny i efektywny z zachowaniem zasad 
uzyskiwania lepszych efektów z danych nakładów; czy wydatki zostaną dokonane w sposób 
oszczędny, tzn. w oparciu o zasadę dążenia do uzyskania założonych efektów przy jak 
najniższej kwocie wydatku; czy koszty kwalifikowalne są uzasadnione w odpowiedniej 
wysokości. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść dokumentacji projektowej. 

B.19 
Strategiczny charakter projektu  
i komplementarność z innymi 

przedsięwzięciami 

 
Ocenie podlega wynikająca z dokumentów strategicznych, planów wieloletnich bądź innych 
dokumentów planistycznych Wnioskodawcy komplementarność rozumiana jako dopełnianie 
się interwencji prowadzące do realizacji określonego celu oraz powiązanie projektu  
z projektami realizowanymi bądź zrealizowanymi ze środków Unii Europejskiej i środków 
własnych, a w szczególności zgodność ze Strategią Rozwoju WK-P oraz innymi dokumentami 
strategicznymi. Warunkiem koniecznym dla uznania projektów za komplementarne jest brak 
sprzeczności pomiędzy zakładanymi w nich działaniami oraz ich wzajemne niepowielanie 
się. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

B.20 Zgodność z zasadami horyzontalnymi 

 
Ocenie podlega czy Wnioskodawca wykazał pozytywny lub neutralny wpływ projektu na 
zasady horyzontalne UE: 
- równość szans i niedyskryminacja (zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.) 
- równouprawnienie płci (zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.) 
- zrównoważony rozwój (zgodnie z art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.) 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie dokumentacji projektowej. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

B.21 
Wykonalność finansowa  
i ekonomiczna projektu 

Ocenie podlega czy analiza finansowa i ekonomiczna przedsięwzięcia została 
przeprowadzona poprawnie, w szczególności: 
czy poziom dofinansowania został ustalony poprawnie i z uwzględnieniem przepisów 
dotyczących projektów generujących dochód; czy z analizy finansowej wynika zdolność do 
utrzymania nowej infrastruktury; czy wskazano źródła finansowania. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie dokumentacji projektowej. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 
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C. Kryteria merytoryczne szczegółowe 
C.1 Kryteria merytoryczne szczegółowe - dostępowe 

C.1.1 

 
Zgodność ze Strategią rozwoju 

województwa kujawsko-
pomorskiego do roku 2020 - Plan 

modernizacji 2020 + lub Kontraktem 
Terytorialnym 

Ocenie podlega czy inwestycje w obiekty zabytkowe mają znaczenie regionalne oraz czy są 
zgodne z kierunkami określonymi w Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego 
do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+, lub czy są inwestycjami uzgodnionymi w 
Kontrakcie Terytorialnym. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

C.1.2 
Wykluczenia z możliwości uzyskania 

wsparcia 
W ramach kryterium sprawdzić należy czy projekt nie dotyczy: obiektów wpisanych na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO48 lub uznanych przez Prezydenta RP za pomniki historii.  

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

C.2 Kryteria merytoryczne szczegółowe - punktowe 
 
 
 
 

minimalna 
liczba punktów 

maksymalna 
liczba 

punktów 

C.2.1 
Stopień, w jakim projekt przyczyni 

się do poprawy jakości i dostępności 
usług turystycznych 

 
Przewidywana liczba osób korzystających rocznie z wszystkich obiektów 
kultury/dziedzictwa narodowego objętych projektem (po roku od ukończenia projektu)49: 
 
nie ulegnie zwiększeniu 
zwiększy się do 5% włącznie 
zwiększy się powyżej 5% do 10% włącznie 
zwiększy się powyżej 10% 

3 

 
 
 

0 
3 
6 

10 

 
 
Działanie:  4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury  
Poddziałanie:  n/d 
Oś priorytetowa: 4 Region przyjazny środowisku 
Priorytet Inwestycyjny:  6c Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturalnego 
Cel szczegółowy:  Zwiększona atrakcyjność obiektów kultury regionu kujawsko-pomorskiego 
Schemat: Imprezy kulturalne 
 

                                                           
48 Obiekty zabytkowe znajdujące się na obszarze objętym wpisem na listę UNESCO (nie będące jednak objęte indywidualnym wpisem) mogą ubiegać się o dofinansowanie.  
49 Za rok bazowy należy uznać rok 2014 
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Kryterium 
 

Definicja kryterium Opis znaczenia Kryterium 

A. Kryteria Formalne 

A.1 
Wniosek o dofinansowanie projektu 

został złożony we właściwym 
terminie i do właściwej instytucji 

 
Ocenie podlega, czy wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie w terminie 
oraz do instytucji wskazanej w ogłoszeniu o konkursie. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie złożonej dokumentacji projektowej. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

A.2 
Ostateczna wersja wniosku  
o dofinansowanie projektu 

 
Ocenie podlega, czy wnioskodawca złożył ostateczną wersję wniosku o 
dofinansowanie projektu w wersji papierowej. Wydruk wniosku o dofinansowanie 
projektu zawierający napis „wersja próbna” nie jest ostateczną wersją wniosku o 
dofinansowanie projektu. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

B. Kryteria merytoryczne – ogólne 

B.1 
Kwalifikowalność wnioskodawcy/ 

partnerów 

 
Ocenie podlega, czy wniosek został złożony przez uprawnionego wnioskodawcę                           
tj. Samorząd Województwa oraz czy partnerem (jeśli dotyczy) są uprawnione 
podmioty tj. jednostki samorządu terytorialnego, związki jednostek samorządu 
terytorialnego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; samorządowe 
jednostki organizacyjne; organizacje pozarządowe; kościoły; związki wyznaniowe; 
osoby prawne kościołów; osoby prawne związków wyznaniowych;; inne podmioty 
posiadające osobowość prawną; państwowe jednostki organizacyjne; organy władzy, 
administracji rządowej; przedsiębiorstwa. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu i 
treść załączników. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

B.2 
Prawidłowość wyboru partnerów 

uczestniczących/ realizujących 
projekt 

 
Ocenie podlega, czy wnioskodawca dokonał wyboru partnera/ów zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w 
zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 [Dz. U. poz. 
1146 ze zm.]. 
 
Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia wnioskodawcy 
stanowiącego integralną część formularza wniosku o dofinansowanie projektu. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

B.3 Niepodleganie wykluczeniu   Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
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z możliwości otrzymania 
dofinansowania ze środków Unii 

Europejskiej 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli dotyczy) nie podlegają 
wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie oraz że nie są objęci 
zakazem dostępu do środków funduszy europejskich  na podstawie: 
 art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.                     

z 2013 r. poz. 885 ze zm.), 
 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 (Dz. U. z 2012 r. poz. 769), 

 art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2015 r. poz. 1212). 

 
Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia wnioskodawcy 
stanowiącego integralną część wniosku o dofinansowanie projektu. 
 
 

odrzucenie wniosku) 

B.4 Miejsce realizacji  projektu 

 
Ocenie podlega, czy projekt realizowany jest na terytorium województwa kujawsko-
pomorskiego (art. 70 Rozporządzenia 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.).50  
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść formularza wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

 
Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

B.5 

Załączniki do wniosku o 

dofinansowanie projektu są 

kompletne,  poprawne i zgodne z 

przepisami prawa polskiego i 

unijnego oraz wymogami Instytucji 

Zarządzającej RPO WK-P 2014-2020 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca dołączył do wniosku o dofinansowanie projektu 
wszystkie załączniki zgodnie z listą załączników zamieszczoną w Regulaminie 
konkursu oraz  czy załączniki  do wniosku  o dofinansowanie projektu są zgodne z 
przepisami prawa polskiego i unijnego oraz z Instrukcją wypełniania załączników do 
wniosku                           o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P 2014-2020. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść załączników do wniosku  
o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

B.6 Zgodność z prawem pomocy 
 
Ocena będzie polegać na sprawdzeniu czy w projekcie nie wystąpi pomoc publiczna 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 

                                                           
50 Rozporządzenie 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 
[Dz. U. UE L 2013, nr 347, s.320 z późn. zm.]). 
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publicznej/ pomocy de minimis lub czy jest ona zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 
19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych 
programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 488). 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu. 

odrzucenie wniosku) 

B.7 Cele projektu wspierają realizację 
celów określonych w Działaniu 

 
Ocenie podlega, czy cel projektu umożliwi zrealizowanie celu działania tj. organizacji 
imprez kulturalnych. W tym kontekście należy zbadać czy zaplanowane wydatki są 
niezbędne do realizacji projektu i w konsekwencji do osiągnięcia jego celów. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu i treść 
załączników. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

B.8 

 
Projekt jest zgodny z typami 

projektów przewidzianymi do 
wsparcia w ramach działania/ 

poddziałania 

 
Ocenie podlega, czy projekt dotyczy organizacji imprez kulturalnych, które wykazują 
znaczny wpływ na gospodarkę regionalną i znaczny wkład w osiągnięcie celów 
Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach Obszaru priorytetowego 
Kultura. 

   
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

B.9 Wskaźniki realizacji projektu 

 
Ocenie podlega, czy wskaźniki realizacji (produktu, rezultatu) zostały wyrażone 
liczbowo oraz podano czas ich osiągnięcia. Czy zostały właściwie oszacowane w 
odniesieniu do zakresu projektu? Czy wybrano wszystkie wskaźniki związane z 
realizacją projektu? 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

B.10 
Prawidłowość określenia wkładu 

własnego  

 
Ocenie podlega, czy wkład własny wnioskodawcy stanowi: 

 nie mniej niż 15 % wydatków kwalifikowalnych dla projektów nieobjętych 
pomocą publiczną, 

 dla projektów objętych pomocą publiczną zgodnie z wymogami właściwych 
programów pomocowych. 

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 



65 

 

B.11 
Projekt nie został zakończony przed 

złożeniem wniosku o 
dofinansowanie projektu 

Ocenie podlega, czy projekt nie został zakończony przed dniem złożenia wniosku                        
o dofinansowanie projektu. 
 
Na podstawie art. 65 ust. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)                     
nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.51, projekty nie zostaną wybrane do wsparcia                              
z EFSI, jeśli zostały one fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone przed złożeniem 
wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P 2014-2020 niezależnie od 
tego czy wszystkie powiązane z nim płatności zostały dokonane przez Beneficjenta. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o oświadczenie Wnioskodawcy stanowiące 

integralną część wniosku o dofinansowanie oraz pozostałe informacje zawarte w 

dokumentacji projektowej. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

B.12 

 
Wykonalność techniczna, 

technologiczna i instytucjonalna 

projektu 

Ocenie podlega, czy projekt jest wykonalny pod względem technicznym, 
technologicznym i instytucjonalnym, w szczególności: 

 czy harmonogram realizacji projektu jest realistyczny tj. czy działania są 
prawidłowo rozplanowane w czasie i realne do wykonania? 

 czy w dokumentacji projektowej wiarygodnie przedstawiono sposób wykonania 
projektu i osiągnięcia celów projektu? 

 czy wnioskodawca wykazał zdolność instytucjonalną tj. wskazał, że posiada lub 
pozyska odpowiednie zasoby techniczne, finansowe i ludzkie niezbędne do 
prawidłowej realizacji projektu? 

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu i 
treść załączników. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

                                                           
51 patrz przypis 1 
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B.13 
Kwalifikowalność wydatków 

 
Ocenie podlegać będzie czy wydatki wskazane w projekcie spełniają warunki 
kwalifikowalności, tj.  

 czy zostały poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków (tj. między 
dniem                 1 stycznia 2014 r. a dniem 30 czerwca 2018 r.);  

 czy wydatki są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa unijnego oraz 
prawa krajowego;  

 czy wydatki są zgodne z RPO WK-P SzOOP;  
 czy wydatki zostały uwzględnione w budżecie projektu;  
 czy wydatki są niezbędne do realizacji celów projektu i zostaną poniesione                         

w związku z realizacją projektu;  
 czy wydatki zostaną dokonane w sposób racjonalny  

i efektywny z zachowaniem zasad uzyskiwania lepszych efektów z danych 
nakładów. 

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu i 
treść załączników. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

B.14 
Strategiczny charakter projektu  

 

 
Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z celami wskazanymi w Strategii rozwoju 
województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020- Plan modernizacji 2020+? 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

B.15 
Zgodność projektu z politykami 

horyzontalnymi 

 
Ocenie podlega zgodność projektu z politykami horyzontalnymi, w tym: 

1. Zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.  
2. Zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami.  
3. Zasadą zrównoważonego rozwoju. 

 
Każda z powyższych zasad podlega oddzielnej ocenie. Projekt musi wykazywać 
pozytywny lub neutralny wpływ w zakresie każdej polityki horyzontalnej O 
neutralności można mówić wtedy, kiedy w ramach projektu wnioskodawca wskaże 
szczegółowe uzasadnienie, dlaczego dany projekt nie jest w stanie zrealizować 
jakichkolwiek działań    w zakresie spełnienia ww. zasad a uzasadnienie to zostanie 
uznane przez osobę oceniającą za trafne i poprawne.  
 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 
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B.16 
Wykonalność finansowa  
i ekonomiczna projektu 

 
Ocenie podlega, czy analiza finansowa i ekonomiczna przedsięwzięcia została 
przeprowadzona poprawnie, w szczególności: 

 prawidłowość założeń przyjętych do analizy i poprawność dokonanych 
obliczeń, 

 poprawność obliczenia poziomu dofinansowania (z uwzględnieniem przepisów 
dotyczących projektów generujących dochód, jeśli dotyczy oraz pomocy 
publicznej), 

 trwałość finansową w przyjętym okresie odniesienia, 
 prawidłowość określenia źródeł finansowania projektu. 

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

B.17 

Zgodność dokumentacji projektowej 

z Regulaminem konkursu 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca przygotował wniosek o dofinansowanie projektu 
zgodnie z Regulaminem konkursu. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

C. Kryteria merytoryczne szczegółowe 
C.1 Kryteria merytoryczne szczegółowe – dostępowe 

C.1.1 

Złożenie wniosku o dofinansowanie 

projektu przed rozpoczęciem 

imprezy kulturalnej 

Ocenie podlega, czy wniosek został złożony nie później niż 3 miesiące przed datą 

rozpoczęcia imprezy kulturalnej. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

C.1.2 
Realizacja priorytetów rozwoju 

kultury 

Ocenie podlega, czy projekt przyczynia się do realizacji priorytetów rozwoju kultury 

(poprawa dostępności do kultury, zachowanie dziedzictwa kulturowego dla 

przyszłych pokoleń, umożliwienie nowych form uczestnictwa w kulturze, 

podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu). 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz 
treść załączników. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 
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C.1.3 Wpływ na gospodarkę regionu 

 
W kryterium należy sprawdzić, czy impreza kulturalna wywiera znaczny wpływ                        
na gospodarkę regionalną, wykazany przez wymierne długoterminowe korzyści, 
zgodnie z przeprowadzoną analizą finansową i ekonomiczną. 
Warunkiem spełnienia kryterium jest łączne spełnienie następujących kryteriów: 

 kwota dofinansowania, o która ubiega się Wnioskodawca, nie przekracza 
wartości wkładu prywatnego w realizację projektu52, 

 Wnioskodawca zatrudnia wolontariuszy do pomocy przy wydarzeniu 
kulturalnym, 

 Wnioskodawca nawiązał współpracę z przedsiębiorcami z województwa 
kujawsko-pomorskiego przy tworzeniu imprezy kulturalnej, 

 Wnioskodawca nawiązał współpracę z partnerami medialnymi z regionu.  
 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz 

treść załączników. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

C.1.4 

 

Wkład w realizację celów Strategii 

UE dla Regionu Morza Bałtyckiego 

Ocenie podlega, czy w danej  imprezie kulturalnej odbędą się wydarzenia 

prezentujące sztukę z przynajmniej trzech krajów z Basenu Morza Bałtyckiego53, 

które będą prezentowane przez artystów pochodzących z tych krajów.54 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz 

treść załączników. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

C.1.5 Rozliczanie imprezy kulturalnej 

Ocenie podlega, czy poprzednia edycja imprezy kulturalnej została poprawnie 

rozliczona (czy wszystkie zobowiązania zostały uregulowane, kontrahenci i 

sponsorzy nie wnoszą roszczeń oraz nie toczą się żadne spory sądowe dotyczące 

organizacji imprezy). 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz 

Tak/nie /nie dotyczy (niespełnienie 

kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

                                                           
52 Przy obliczaniu wkładu prywatnego nie uwzględnia się bezpośrednich wpływów, np. ze sprzedaży biletów. Jako wkład prywatny należy rozumieć: wkład gotówkowy z sektora prywatnego 
(sponsorzy, donatorzy, mecenasi) wyliczony na podstawie umów sponsorskich, równowartość pracy wolontariuszy wyliczona w oparciu o oszacowanie wartości wynagrodzenia wolontariuszy na 
podstawie podpisanych umów o wolontariacie wraz z doliczeniem wartości opłaconych składek ZUS od tych umów oraz 50 % wkładu bezgotówkowego z sektora prywatnego (tzw. bartery) liczonego 
jako udział patronów medialnych czy innych sponsorów np. hoteli angażujących się w formie bezgotówkowej we wsparcie imprezy kulturalnej. W przypadku imprez kulturalnych odbywających się po 
raz pierwszy, kryterium będzie weryfikowane na podstawie zawartych umów.  W przypadku, gdy impreza kulturalna organizowana jest cyklicznie, kryterium będzie weryfikowane w oparciu o 
dokumentację z poprzedniej edycji imprezy kulturalnej lub na podstawie faktycznie podpisanych umów. 
53 Państwa wpisane do Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego: Szwecja, Dania, Niemcy, Polska, Estonia, Finlandia, Łotwa i Litwa oraz państwa wskazane do współpracy: Rosja, Islandia, Norwegia, 
Białoruś. 
54 Kryterium będzie weryfikowane na podstawie umów zawartych z artystami. 
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treść załączników. 

C.1.6 
Wypracowany ekwiwalent 

reklamowy 

W kryterium należy sprawdzić, czy w przypadku Wnioskodawców ubiegających się                      

o wsparcie powyżej 300 tys zł. ekwiwalent reklamowy jest równy minimum 30% 

wielkości całkowitego budżetu imprezy kulturalnej. 

Kryterium weryfikowane tylko w przypadku drugiej i kolejnej edycji imprezy 

kulturalnej.  

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz 

treść załączników. 

Tak/nie/nie dotyczy (niespełnienie 

kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

 

C.1.7 Cykliczność imprezy kulturalnej 

Ocenie podlega, czy impreza kulturalna organizowana jest cyklicznie lub, w 

przypadku imprezy kulturalnej organizowanej po raz pierwszy, czy Wnioskodawca 

gwarantuje jej cykliczność. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz 

treść załączników. 

Tak/nie/nie dotyczy (niespełnienie 

kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

 
C.2 Kryteria merytoryczne szczegółowe-punktowe 

 
 

 
 

Liczba punktów 

Minimalna liczba 

punktów niezbędna 

do spełnienia 

kryterium  

C.2.1 Stopień, w jakim projekt przyczynia 

się do osiągnięcia wymiernych i 

trwałych korzyści społeczno-

gospodarczych dla imprez 

kulturalnych cyklicznych 

Ocenie podlega, czy przeprowadzono analizę popytu, która wykazała, że liczba osób 

biorących udział w imprezie kulturalnej ostatniej edycji w cyklu realizacji projektu: 

 

 

2 

nie uległa zwiększeniu 0 

zwiększy się o 5 % włącznie 2 

zwiększy się powyżej 5 % do 10 % włącznie 6 

zwiększy się powyżej 10 %. 10 
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Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz 

treść załączników.  
 

C.2.2 Stopień, w jakim projekt przyczynia 

się do osiągnięcia wymiernych i 

trwałych korzyści społeczno-

gospodarczych dla imprez 

kulturalnych organizowanych po 

raz pierwszy 

Ocenie podlega, czy Wnioskodawca przedstawił analizę popytu ex-ante. Z analizy popytu 

musi wynikać przewidywana ilość uczestników imprezy kulturalnej. Wskaźnik ten 

należy podstawić do wzoru w kolumnie czwartej (Liczba punktów). Wzór należy 

rozumieć jako: liczba uczestników imprezy/max. liczbę uczestników imprezy w puli 

projektów *10. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz 

treść załączników. 

W kryterium 

można uzyskać 

maksymalnie 10 

punktów. Punkty 

liczone będą                 

w następujący 

sposób: (Wart. 

wsk.)/(max. wart. 

wsk.)*10 

n/d 

C.2.3 
Wkład prywatny w realizację 

projektu 

Ocenie podlega zaangażowanie wkładu prywatnego w projekt:55  

n/d 

poniżej 20 % wkładu prywatnego 0 

20 % - 40 % włącznie wkładu prywatnego 4 

powyżej 40 % - 60 % włącznie wkładu prywatnego 6 

powyżej 60 % wkładu prywatnego 10 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz 

treść załączników. 
 

C.2.4 

Artyści z krajów Basenu Morza 

Bałtyckiego biorący udział w 

imprezie kulturalnej 

Ocenie podlega liczba artystów z krajów Basenu Morza Bałtyckiego biorących udział w 

imprezie kulturalnej56: 
 

2 
artyści z 3-4  krajów Basenu Morza Bałtyckiego 2 

artyści z 5-11 różnych krajów Basenu Morza Bałtyckiego 6 

                                                           
55 patrz przypis 3 
56 patrz przypis 4. 
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artyści z dwunastu różnych krajów Basenu Morza Bałtyckiego 10 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz 

treść załączników 
 

 

C.2.5 Komplementarność z innymi 

przedsięwzięciami 

Czy projekt jest komplementarny z innym projektem realizowanym/zrealizowanym ze 
środków Unii Europejskiej lub środków własnych? Komplementarność oznacza 
wzajemne uzupełnianie się/dopełnianie projektów. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 
 

Nie – 0 
Tak – 4 pkt 

n/d 

 

 
 
 
Kryteria wyboru projektu zintegrowanego (etap preselekcji) 

Działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe 
Poddziałanie: 10.2.1 Wychowanie przedszkolne 
Oś priorytetowa: 10 Innowacyjna edukacja 

Priorytet Inwestycyjny: 10i Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji 

elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia 

umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia 

Cel szczegółowy: Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych  
Schemat: Polityka Terytorialna 
 
Działanie:  6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną 
Poddziałanie:  6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną 
Priorytet:  10a Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury 
edukacyjnej i szkoleniowej 
Cel szczegółowy:  Lepszy dostęp do usług edukacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego  
Schemat:  Polityka Terytorialna 
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Kryterium  Definicja kryterium 
Opis znaczenia 

kryterium 

P. Kryteria preselekcji 

P.1  Kryteria dopuszczalności   

P.1 

Wniosek preselekcyjny został złożony we 
właściwym terminie, do właściwej instytucji i 
w odpowiedzi na właściwy konkurs 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca złożył wniosek preselekcyjny w terminie oraz do instytucji wskazanej 
w regulaminie konkursu, w odpowiedzi na właściwy konkurs. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie dokumentacji projektowej. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 
wniosku) 

  

P.2 
Wniosek preselekcyjny został złożony na 
właściwym formularzu 

Ocenie podlega, czy wniosek preselekcyjny został złożony na formularzu udostępnionym przez Instytucję 
Zarządzającą RPO. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie treści wniosku preselekcyjnego. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 
wniosku) 

P.3 
Wnioskodawca (i partnerzy – jeśli dotyczy) 
jest podmiotem uprawnionym do złożenia 
wniosku preselekcyjnego. 

Ocenie podlega czy wniosek preselekcyjny został złożony przez wnioskodawcę wskazanego w SZOOP RPO WK-
P 2014-2020. 

Tak/nie 

(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 

wniosku) 

P.4 Zgodność z typami projektu 

Ocenie podlega czy projekt jest zgodny z typami projektów wskazanym w SZOOP RPO WK-P 2014-2020. Opis 
projektu wskazuje na zgodność ze wskazanymi przez Wnioskodawcę typem/typami projektu, grupą docelową. 
Charakter przewidywanych działań, wskaźniki produktu, wydatki kwalifikowalne dają pewność, że mamy do 
czynienia z typem projektu zaplanowanym do wsparcia w ramach SZOOP RPO WK-P 2014-2020. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku preselekcyjnego. 

Tak/nie 

(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 

wniosku) 

P.5 
Zgodność z celem 
szczegółowym i rezultatami 
priorytetu inwestycyjnego 

Ocenie podlega czy cel projektu jest zgodny z właściwymi celami szczegółowymi RPO WK-P 2014-2020 oraz 
koresponduje ze wskaźnikami priorytetu inwestycyjnego. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku preselekcyjnego. 

Tak/nie 

(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 

wniosku) 

P.2  Kryteria dopuszczalności koncepcji projektu 

P.2.1 
Wnioskodawca wykazał adekwatność i 
trafność koncepcji projektu, w kontekście 
analizy sytuacji problemowej 

Ocenie podlega czy analiza sytuacji problemowej przedstawiona we wniosku preselekcyjnym jest spójna z 
analizą sytuacji problemowej zawartą w analizie: „Wychowanie przedszkolne w województwie kujawsko-
pomorskim 2015” oraz w Strategii rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji (OSI) lub strategii Obszaru 

Tak/nie 

(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 
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Rozwoju Społeczno-Gospodarczego (ORSG). 
Ocenie podlega również czy projekt przyczynia się do osiągnięcia celów RPO WK-P 2014-2020 oraz czy jest 
spójny merytorycznie w zakresie wskazanego opisu grupy docelowej, trafności doboru zadań, harmonogramu 
zadań, wskaźników planowanych do osiągnięcia, szacowanego budżetu projektu. 
W szczególności ocenie powinno podlegać czy zaplanowane działania inwestycyjne, finansowane ze środków 
EFRR, są niezbędne do realizacji projektu finansowanego ze środków EFS. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku preselekcyjnego. 

wniosku) 

P.2.2 
Wnioskodawca wykazał, że projekt przyczyni 
się do rozwiązania sytuacji problemowej 

Ocenie podlega czy projekt przyczyni się do rozwiązania/złagodzenia sytuacji problemowej opisanej we 
wniosku preselekcyjnym, tj. czy w wyniku realizacji projektu zwiększy się liczba miejsc wychowania 
przedszkolnego w sposób adekwatny do zdiagnozowanego problemu. W przypadku działań skierowanych na 
dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami 
ocenie podlega czy w wyniku realizacji projektu zwiększy się dostęp do usług edukacyjnych dla tych dzieci. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku preselekcyjnego. 

Tak/nie 

(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 

wniosku) 

P.2.3 
Wnioskodawca wykazał we wniosku 
preselekcyjnym efektywność kosztową 
zaplanowanych działań 

Ocenie podlega, czy działania zaplanowane w projekcie gwarantują osiągnięcie zakładanych rezultatów, mając 
na uwadze limity kosztów określone przez Instytucję Zarządzającą RPO

57
. 

Ocenie podlegać będzie racjonalności zaplanowanych do realizacji projektu wydatków w kontekście 
założonych wartości wskaźników (ocena relacji nakład/rezultat). 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku preselekcyjnego. 

Tak/nie 

(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 

wniosku) 

P.2.4 
Wnioskodawca zapewni trwałość rezultatów 
projektu 

Ocenie podlega czy projekt zakłada zapewnienie odpowiedniego okresu trwałości projektu. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku preselekcyjnego. 

Tak/nie 

(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 

wniosku) 

P.3 Kryteria odpowiedniego potencjału 

P.3.1 Potencjał finansowy wnioskodawcy 

Kondycja finansowa wnioskodawcy gwarantuje osiągnięcie deklarowanych produktów lub usług, zgodnie z 
deklarowanym planem finansowym i w terminie określonym we wniosku preselekcyjnym. 
Wnioskodawca posiada niezbędne środki finansowe do realizacji projektu. 
Wnioskodawca zapewnia środki finansowe do utrzymywania projektu w okresie trwałości (jeśli dotyczy). 
 

W przypadku projektu realizowanego w ramach EFS ocenie podlega, czy roczny obrót
58

 wnioskodawcy i 
partnera/ów (jeśli dotyczy) jest równy lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie z EFS.  

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 
wniosku) 

  

                                                           
57

 Dotyczy limitów wskazanych w kryterium C.2.1 kryteriów wyboru projektów dla poddziałania 6.3.1 oraz limitu wskazanego w kryterium B.1.2 kryteriów wyboru projektów dla 
poddziałania 10.2.1. 
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W celu spełnienia przedmiotowego kryterium, wnioskodawca i partner (jeśli dotyczy) musi wskazać obrót za 
ostatni zamknięty rok obrotowy. Wskazany obrót musi być równy lub wyższy od rocznych wydatków (łącznie z 
kosztami pośrednimi) w projekcie z EFS. W przypadku, gdy projekt trwa dłużej niż jeden rok kalendarzowy (12 
miesięcy) należy wartość obrotów odnieść do roku realizacji projektu, w którym wartość planowanych 
wydatków jest najwyższa. W przypadku wnioskodawcy, który realizuje projekt w okresie nieprzekraczającym 
dwunastu miesięcy, wskazane przez niego obroty należy odnieść do całkowitej wartości projektu. Weryfikacja 
spełnienia przedmiotowego kryterium będzie odbywała się w analogiczny sposób również wtedy, gdy projekt 
trwający krócej niż rok będzie realizowany na przełomie lat, wówczas wartość obrotu należy odnieść do 
całkowitych wydatków w projekcie, z pominięciem faktu, że jego realizacja odbywa się na przełomie lat. 
Kryterium nie dotyczy projektów partnerskich, w których liderem jest jednostka sektora finansów publicznych. 
W przypadku realizacji projektów w partnerstwie pomiędzy podmiotem niebędącym jednostką  sektora 
finansów publicznych (liderem) a podmiotem będącym jednostką sektora finansów publicznych, porównywane 
są tylko te wydatki i obrót, które dotyczą podmiotu niebędącego jednostką sektora finansów publicznych. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku preselekcyjnego. 

P.3.2 Potencjał kadrowy i techniczny wnioskodawcy 

Wnioskodawca gwarantuje zdolność organizacyjną do realizacji projektu zgodnie z zakresem wskazanym we 
wniosku preselekcyjnym. 
Wnioskodawca posiada lub dobierze do realizacji projektu odpowiednio wykwalifikowaną kadrę, zarówno do 
jego obsługi jak i realizacji przedsięwzięć merytorycznych. 
Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku preselekcyjnego. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 
wniosku) 

  

 

Kryteria wyboru w ramach projektu zintegrowanego  

Działanie:  6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną 
Poddziałanie:  6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną 
Priorytet:  10a Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój 
infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej 
Cel szczegółowy:  Lepszy dostęp do usług edukacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego  
Schemat:  Polityka Terytorialna 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  
58 Za obrót należy przyjąć sumę przychodów uzyskanych przez podmiot na poziomie ustalania wyniku na działalności gospodarczej – tzn. jest to suma przychodów ze sprzedaży netto, 
pozostałych przychodów operacyjnych oraz przychodów finansowych.  
W przypadku podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej i jednocześnie niebędących jednostkami sektora finansów publicznych jako obroty należy rozumieć wartość 
przychodów (w tym przychodów osiągniętych z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację projektów) osiągniętych w poprzednim roku przez danego wnioskodawcę/partnera (o ile 
dotyczy).  
W przypadku projektów, w których udzielane jest wsparcie zwrotne w postaci pożyczek lub poręczeń jako obrót należy rozumieć kwotę kapitału pożyczkowego i poręczeniowego, jakim 
dysponowali wnioskodawca/partnerzy (o ile dotyczy) w poprzednim zamkniętym roku obrotowym. 
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Kryterium 
 
 

Definicja kryterium Opis znaczenia Kryterium 

A. Kryteria Formalne 

A.1 

Wniosek o dofinansowanie 
projektu został złożony we 

właściwym terminie, do właściwej 
instytucji i w odpowiedzi na 

właściwy konkurs 
 

 
Ocenie podlega, czy wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie projektu 
w terminie oraz do instytucji wskazanej w regulaminie konkursu, w odpowiedzi na 
właściwy konkurs. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie złożonej dokumentacji projektowej. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

A.2 
Ostateczna wersja wniosku  
o dofinansowanie projektu 

 

Ocenie podlega czy wnioskodawca złożył ostateczną wersję wniosku o dofinansowanie 
projektu w formie wydruku z generatora wniosku o dofinansowanie projektu. Wydruk 
wniosku o dofinansowanie projektu zawierający napis „wersja próbna” nie jest 
ostateczną wersją wniosku o dofinansowanie projektu. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

 
B. Kryteria merytoryczne – ogólne 

 
B.1 

 
Kwalifikowalność wnioskodawcy/ 

partnerów 

 
Ocenie podlega czy wniosek został złożony przez uprawnionego wnioskodawcę  tj.:  
 

1) jednostkę samorządu terytorialnego, 
2) związek jednostek samorządu terytorialnego, 
3) stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego, 
4) samorządową jednostkę organizacyjną, 
5) państwową jednostkę organizacyjną, 
6) kościół, 
7) związek wyznaniowy, 
8) osobę prawną kościoła, 
9) osobę prawną związku wyznaniowego, 
10) organizację pozarządową, 

 
Tak/nie (niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wniosku) 
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11) przedsiębiorstwo, 
12) partnerów prywatnych we współpracy z partnerami publicznymi w przypadku 

projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz 
treść załączników. 
 

B.2 
Prawidłowość wyboru partnerów 

uczestniczących/realizujących 
projekt 

 
Ocenie podlega czy wnioskodawca dokonał wyboru partnera/ów zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146 ze zm.). 
 
Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia wnioskodawcy 
stanowiącego integralną część wniosku o dofinansowanie projektu. 
 

Tak/nie/nie dotyczy 
(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

B.3 

Niepodleganie wykluczeniu  
z możliwości otrzymania 

dofinansowania ze środków Unii 
Europejskiej 

 
Ocenie podlega czy wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli dotyczy) nie podlegają 
wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie oraz że nie są objęci zakazem 
dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie: 

- art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 
r. poz. 885 ze zm.), 

- 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 (Dz. U. z 2012 r. poz. 769), 

- art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2015 r. poz. 1212). 

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia stanowiącego integralną część 
wniosku o dofinansowanie projektu. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 
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B.4 Miejsce realizacji  projektu 

 
Ocenie podlega czy projekt realizowany jest na terytorium województwa kujawsko-
pomorskiego (art. 70 Rozporządzenia 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.)

59
 

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 
 

 
Tak/nie (niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wniosku) 

 
B.5 

 
Gotowość techniczna projektu 

do realizacji 

 
Ocenie podlega czy na moment złożenia wniosku o dofinansowanie projektu uzyskana 
została ostateczna decyzja zezwalająca na realizację projektu (jeśli dotyczy). 
W przypadku zgłoszenia robót budowlanych wnioskodawca obowiązany jest przedłożyć 
oświadczenie bądź informację od właściwego organu, że na dzień złożenia wniosku 
o dofinansowanie projektu ww. organ nie wniósł sprzeciwu. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść załącznika nr 4 do wniosku o dofinansowanie 
projektu. 
 

 
Tak/nie/ (niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wniosku) 

B.6 

Załączniki do wniosku o 
dofinansowanie projektu są 

kompletne, poprawne i zgodne 
z przepisami prawa polskiego 

i unijnego oraz wymogami 
Instytucji Zarządzającej RPO WK-P 

2014-2020 

 
Ocenie podlega czy wnioskodawca dołączył do wniosku o dofinansowanie projektu 
wszystkie załączniki zgodnie z listą załączników zamieszczoną w regulaminie konkursu 
oraz czy załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu są zgodne z przepisami prawa 
polskiego i unijnego oraz z Instrukcją wypełniania załączników do wniosku 
o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P 2014-2020. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść załączników do wniosku o dofinansowanie 
projektu. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

B.7 
Zgodność projektu z wymaganiami 

prawa dotyczącego ochrony 
środowiska 

 
Ocenie podlega czy działania zaplanowane w projekcie zostały przygotowane zgodnie 
z wymaganiami prawa dotyczącego ochrony środowiska. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść załączników do wniosku o dofinansowanie 
projektu. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

                                                           
59 Rozporządzenie 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 uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006(Dz. U. UE L 2013, nr 347, s.320 ze zm.). 
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B.8 
Zgodność z prawem pomocy 

publicznej/pomocy de minimis 

 
Ocena będzie polegać na sprawdzeniu czy w projekcie nie wystąpi pomoc publiczna lub 
czy jest ona zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 
sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną 
w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 1208). 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz 
treść załączników. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

B.9 

Cele projektu wspierają realizację 
celów określonych w Działaniu 6.3 

Inwestycje w infrastrukturę 
edukacyjną, Poddziałaniu 6.3.1 

Inwestycje w infrastrukturę 
przedszkolną 

 
Ocenie podlega czy cel projektu umożliwi zrealizowanie celu działania, tj. czy 
mieszkańcy regionu uzyskają lepszy dostęp do usług edukacyjnych w zakresie 
wychowania przedszkolnego? W tym kontekście należy zbadać czy zaplanowane 
zadania służą realizacji celów projektu i w konsekwencji prowadzą do osiągnięcia celów 
działania. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz 
treść załączników. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

B.10 

 
Projekt jest zgodny z typami 

projektów przewidzianymi do 
wsparcia w ramach 

działania/poddziałania 

 
Ocenie podlega czy projekt dotyczy przedsięwzięcia z zakresu inwestycji 
infrastrukturalnych na potrzeby świadczenia usług edukacji przedszkolnej w tym m.in.: 
 

1) Budowa
60

, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, adaptacja, modernizacja, remont 

obiektów na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego
61

 

(przedszkoli lub innych form edukacji przedszkolnej
62

) wraz z niezbędnym 

wyposażeniem odnoszącym się do zakresu infrastrukturalnego projektu, w tym 

również wyposażeniem placów zabaw.  

 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

                                                           
60 Budowa nowych obiektów dopuszczalna jedynie w przypadku, gdy zapewnienie infrastruktury w inny sposób nie jest możliwe oraz wyłącznie na obszarach o najniższym poziomie upowszechnienia edukacji 
przedszkolnej. W takim wypadku koniecznym jest udokumentowanie braku możliwości wykorzystania/adaptacji istniejących budynków oraz potwierdzenie zasadności budowy nowego obiektu analizą potrzeb, 
deficytów i trendów demograficznych zachodzących na obszarze planowanej interwencji.   
61 Wychowanie przedszkolne zgodnie z definicją zawartą w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. 2004 nr 256, poz. 2572 ze zm.).   
62 Poprzez inne formy wychowania przedszkolnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia  31 sierpnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania 
przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U.2010 Nr 161, poz.1080 ze zm.) rozumie się punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego.   
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2) Działania z zakresu e-edukacji (wyłącznie jako element projektu wskazanego 

w pkt. 1), w tym m.in.: zakup sprzętu informatycznego, multimedialnego 

i oprogramowania wykorzystywanego w zajęciach dydaktycznych.  

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz 
treść załączników. 
 

B.11 Wskaźniki realizacji celów projektu 

 
Ocenie podlega: 

 czy wskaźniki realizacji celów projektu (produktu, rezultatu) zostały wyrażone 
liczbowo oraz podano czas ich osiągnięcia? 

 czy zostały właściwie oszacowane w odniesieniu do zakresu projektu? 

 czy wybrano wszystkie wskaźniki związane z realizacją projektu? 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz 
treść załączników. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

B.12 
Prawidłowość określenia wkładu 

własnego  

 
Ocenie podlega czy wkład własny wnioskodawcy stanowi: 

 nie mniej niż 15 % wydatków kwalifikowalnych dla projektów nieobjętych pomocą 
publiczną, 

 dla projektów objętych pomocą publiczną zgodnie z wymogami właściwych 
programów pomocowych. 

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz 
treść załączników. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

B.13 
Projekt nie został zakończony przed 

złożeniem wniosku 
o dofinansowanie projektu 

 
Ocenie podlega czy projekt nie został zakończony przed złożeniem wniosku 
o dofinansowanie projektu. 
Na podstawie art. 65 ust. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. projekty nie zostaną wybrane do wsparcia z EFSI, 
jeśli zostały one fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone przed złożeniem wniosku 
o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P 2014-2020 niezależnie od tego czy 
wszystkie powiązane z nim płatności zostały dokonane przez Beneficjenta. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 
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Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz 
treść załączników. 
 

B.14 Trwałość operacji 

 
Ocenie podlega czy wnioskodawca gwarantuje trwałość operacji zgodnie z art. 71 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia wnioskodawcy stanowiącego 
integralną część formularza wniosku o dofinansowanie projektu oraz pozostałe 
informacje zawarte w dokumentacji projektowej. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

B.15 

 
Wykonalność techniczna, 

technologiczna i instytucjonalna 
projektu 

 
Ocenie podlega czy: 

 Harmonogram realizacji projektu jest realistyczny i uwzględnia zakres rzeczowy oraz 
czas niezbędny na realizację procedur przetargowych i inne okoliczności niezbędne 
do realizacji procedur? 

 Założenia projektu są zgodne z odpowiednimi wymogami technicznymi i regulacjami 
prawnymi? 

 wnioskodawca gwarantuje techniczną wykonalność projektu? 

 Zakres rzeczowy projektu jest technologicznie wykonalny? 

 wnioskodawca posiada potencjał do prawidłowej obsługi projektu? 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz 
treść załączników. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

B.16 Kwalifikowalność wydatków 

 
Ocenie podlega czy wydatki wskazane w projekcie spełniają warunki kwalifikowalności,  
tj. 
- Czy zostały poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków (tj. między dniem  

1 stycznia 2014 r. a dniem 30 czerwca 2018 r.)? 
- Czy wydatki są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa unijnego oraz prawa 

krajowego? 
- Czy wydatki są zgodne z RPO WK-P i SzOOP? 
- Czy wydatki zostały uwzględnione w budżecie projektu?  
- Czy wydatki są niezbędne do realizacji celów projektu i zostaną poniesione 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 
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w związku z realizacją projektu?
63

 
- Czy wydatki zostaną dokonane w sposób racjonalny i efektywny z zachowaniem 

zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów?  
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz 
treść załączników. 
 

B.17 
Strategiczny charakter projektu  

 

 
Ocenie podlega: 
- Czy projekt jest zgodny z celami wskazanymi w Strategii rozwoju województwa 

kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+? 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

B.18 
Zgodność z zasadami 

horyzontalnymi 

 
Ocenie podlega zgodność projektu z politykami horyzontalnymi, w tym z: 

1. Zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.  

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

3. Zasadą zrównoważonego rozwoju.  

Każda z powyższych zasad podlega oddzielnej ocenie. Projekt musi wykazywać 
pozytywny lub neutralny wpływ w zakresie każdej polityki horyzontalnej. O neutralności 
można mówić wtedy, kiedy w ramach projektu wnioskodawca wskaże szczegółowe 
uzasadnienie, dlaczego dany projekt nie jest w stanie zrealizować jakichkolwiek działań 
w zakresie spełnienia ww. zasad a uzasadnienie to zostanie uznane przez osobę 
oceniającą za trafne i poprawne.  

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz 
treść załączników. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

B.19 Wykonalność finansowa   Tak/nie (niespełnienie kryterium 

                                                           
63 W przypadku zakupu sprzętu planowanego w ramach e-edukacyjnej części projektu, wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia szczegółowego uzasadnienia planowanych zakupów, w szczególności  
w kontekście oferty edukacyjnej placówki. 
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i ekonomiczna projektu Ocenie podlega czy analiza finansowa i ekonomiczna przedsięwzięcia została 
przeprowadzona poprawnie, w szczególności: 

 Czy poziom dofinansowania został ustalony poprawnie i z uwzględnieniem 
przepisów dotyczących projektów generujących dochód (jeśli dotyczy)?,  

 Czy wskazano źródła finansowania wkładu własnego oraz wydatków 
niekwalifikowalnych?, 

 Czy przyjęte założenia analiz finansowych są realne?, 

 Czy w kalkulacji kosztów nie ma istotnych
64

 błędów rachunkowych?, 

 Czy analiza finansowa została przeprowadzona zgodnie z zasadami sporządzania 
takich analiz?, 

 Czy zapewniona została trwałość finansowa projektu? 
 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz 
treść załączników. 
 

oznacza odrzucenie wniosku) 

B.20 
Zgodność dokumentacji 

projektowej z Regulaminem 
konkursu 

Ocenie podlega czy wnioskodawca przygotował wniosek o dofinansowanie projektu 
zgodnie z Regulaminem konkursu. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz 
treść załączników. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

B.21 
Zgodność dokumentacji 

projektowej z wnioskiem 
preselekcyjnym 

W ramach kryterium ocenie podlega czy założenia projektu przedstawione we wniosku 
o dofinansowanie projektu są zgodne z wnioskiem preselekcyjnym, w zakresie w jakim 
były oceniane na etapie preselekcji. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie złożonej dokumentacji projektowej. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

C. Kryteria merytoryczne szczegółowe 

C.1 Kryteria merytoryczne szczegółowe – dostępowe 

C.1.1 
Zgodność ze strategią Obszaru 

Strategicznej Interwencji (OSI) lub 

strategią Obszaru Rozwoju 

 
Ocenie podlega czy projekt realizuje cele określone w strategii OSI lub strategii ORSG. 
W zakresie kryterium należy ocenić czy: 
- projekt realizowany jest na obszarze, dla którego została przygotowana pozytywnie 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wniosku) 

                                                           
64 Istotnym błędem rachunkowym jest każdy niemieszczący się w definicji drobnych błędów rachunkowych wskazanej w Regulaminie konkursu. 
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Społeczno-Gospodarczego (OSRG) zaopiniowana przez IZ RPO Strategia OSI/ORSG; 
- projekt wykazuje powiązanie z częścią diagnostyczną, w tym analizą wyzwań 

i problemów Strategii OSI/ORSG; 
- projekt wykazuje powiązanie z celami wskazanymi w Strategii OSI/ORSG poprzez 

realizację wskaźników
65

. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu 
i załączników. 
 

C.1.2 

 
Kryterium analizy zapotrzebowania 

na nowe miejsca opieki nad 
dziećmi w wieku przedszkolnym. 

Wnioskodawca zawarł analizę 
potwierdzającą, iż liczba nowo 

utworzonych w ramach projektu 
miejsc opieki nad dziećmi 
odpowiada faktycznemu 

i prognozowanemu w perspektywie 
4-letniej zapotrzebowaniu na tego 
typu usługi na obszarze realizacji 

projektu (uwzględnia zmiany 
demograficzne, które nastąpią 
w okresie realizacji i trwałości 

projektu). 

W ramach kryterium dostępu, w oparciu o zapisy we wniosku o dofinansowanie 
projektu, weryfikowana będzie analiza potwierdzająca zapotrzebowanie na nowe 
miejsca opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym w perspektywie 4-letniej. 
W przypadku braku przedmiotowej analizy, dany wniosek zostaje  odrzucony, w związku 
z niespełnieniem przez wnioskodawcę kryterium dostępu. 

Analiza dla danego obszaru musi zawierać informacje dot.:  

1. analizę uwarunkowań w zakresie zróżnicowań przestrzennych w dostępie do form 
opieki przedszkolnej, jak również, 

2.  prognozę demograficzną dla danego obszaru. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

 
Tak/nie (niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wniosku) 

                                                           
65 Opinia IZ dot. Strategii OSI/ORSG zawierać będzie ocenę spełnienia warunku dot. osiągnięcia wskaźnika liczby nowoutworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym w ramach danej Strategii 
OSI/ORSG, zawartego w analizie pn.: „Wychowanie przedszkolne w województwie kujawsko-pomorskim 2015”, stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu. 
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C.1.3 

Dostosowanie istniejących miejsc 
opieki nad dziećmi w wieku 

przedszkolnym do potrzeb dzieci 
z niepełnosprawnościami 

 
Ocenie podlega, czy wydatki w ramach projektu ponoszone na dostosowanie 
istniejących miejsc opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym do potrzeb dzieci 
z niepełnosprawnościami

66
 bezpośrednio wynikają z diagnozy potrzeb konkretnych 

dzieci i stopnia niedostosowania placówki. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie/nie dotyczy 
(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

C.2 Kryteria merytoryczne szczegółowe – punktowe 

 
 
 
 

 
 

liczba punktów 
możliwa do 
uzyskania 

minimalna 
liczba 

punktów 
niezbędna do 

spełnienia 
kryterium 

C.2.1 Efektywność kosztowa projektu 

Ocenie podlega efektywność kosztowa projektu rozumiana jako relacja wnioskowanej 
kwoty dofinansowania przypadającej na jedno nowoutworzone miejsce opieki nad 
dziećmi w wieku przedszkolnym w ośrodku wychowania przedszkolnego. 
 
Punkty przyznawane są według następującego schematu: 
 
Projekty dotyczące budowy nowej infrastruktury: 
< 15 000 zł/nowo utworzone miejsce 
≥ 15 000 zł/nowo utworzone miejsce oraz  < 30 000 zł/nowo utworzone miejsce 
≥ 30 000 zł/nowo utworzone miejsce oraz  ≤ 40 000 zł/nowo utworzone miejsce 
> 40 000 zł/nowo utworzone miejsce

67
 

 
Projekty dotyczące rozbudowy i modernizacji istniejącej infrastruktury: 
< 10 000 zł/nowo utworzone miejsce 
≥ 10 000 zł/nowo utworzone miejsce oraz  < 20 000 zł/nowo utworzone miejsce 
≥ 20 000 zł/nowo utworzone miejsce oraz  ≤30 000 zł/nowo utworzone miejsce 

 
 
 
 
 
 
 

20 
10 
5 
0 
 
 

20 
10 
5 

n/d 

                                                           
66 Osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z1997 r, Nr 123, poz. 776 ze zm.), a także osoby 

z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994 r. Nr 111, poz. 535 ze zm.).  

 
67 W ramach konkursu maksymalne dofinansowanie, w projektach dotyczących budowy nowej infrastruktury, nie może być wyższe niż wielokrotność kwoty 40 tys. zł, odpowiadającej ilości planowanych do 
utworzenia miejsc opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym.  
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> 30 000 zł/nowo utworzone miejsce
68

 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

0 
 
 

C.2.2 
Wzrost liczby miejsc opieki nad 
dziećmi w wieku przedszkolnym 

Ocenie podlega o ile wzrosła w wyniku realizacji projektu liczba miejsc opieki nad 
dziećmi w wieku przedszkolnym, w ośrodku/ach wychowania przedszkolnego 
prowadzonych na terenie danej gminy, w stosunku do danych na dzień 31 grudnia 2014 
roku.  

 
 
Punkty przyznawane są w zależności od wzrostu miejsc opieki nad dziećmi: 
- Liczba miejsc wzrośnie o mniej niż 15%  
- Liczba miejsc wzrośnie o ≥ 15 % oraz < 20% 
- Liczba miejsc wzrośnie o ≥ 20 % oraz < 25% 
- Liczba miejsc wzrośnie o ≥ 25 % 
Jeżeli liczba nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym, powstałych 
w wyniku realizacji operacji będzie mniejsza niż 5, należy przyznać 0 pkt. 
 
W przypadku realizacji projektu w gminie, w której na dzień 31 grudnia 2014 roku, 
liczba miejsc opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym wynosiła 0, należy przyznać 
20 pkt. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

             0 pkt. 
5 pkt. 

10 pkt. 
20 pkt. 

5
69

 

C.2.3 

Wnioskodawca tworzy nowe 
miejsca opieki nad dziećmi w wieku 

przedszkolnym na obszarze 
charakteryzującym się słabym 

dostępem do usług wychowania 
przedszkolnego 

Ocenie podlega czy Wnioskodawca tworzy nowe miejsca opieki nad dziećmi  w wieku 
przedszkolnym na obszarze gminy, charakteryzującej się słabym dostępem do usług 
wychowania przedszkolnego. Uwzględnienie kryterium przyczyni się do zmniejszenia 
nierówności w dostępie do edukacji przedszkolnej, w szczególności na obszarach 
o najniższym stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Kryterium zapewnia 
preferowanie gmin z województwa kujawsko-pomorskiego, na terenie których stopień 

 
 
 
 
 
 

n/d 

                                                           
68 W ramach konkursu maksymalne dofinansowanie, w projektach dotyczących rozbudowy i modernizacji istniejącej infrastruktury, nie może być wyższe niż wielokrotność kwoty 30 tys. zł, odpowiadającej ilości 
planowanych do utworzenia miejsc opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym. 

69 Minimum punktowe nie dotyczy projektów polegających wyłącznie na dostosowaniu istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełno sprawnościami lub realizacja dodatkowej 
oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności. 
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edukacji przedszkolnej jest niższy niż 72,4%. 

Punkty przyznawane są w zależności od lokalizacji projektu w gminie o następującym 
odsetku dzieci objętych opieką przedszkolną na podstawie analizy pn.: „Wychowanie 
przedszkolne w województwie kujawsko-pomorskim 2015”, stanowiącej załącznik do 
Regulaminu konkursu: 
- > 72,4%                  
- > 60% ≤ 72,4%      
- > 50% ≤ 60%            
- ≤ 50%                    . 

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 
 

 
 
 
 
 
 
 

0 pkt. 
3 pkt. 
6 pkt.  

10 pkt. 

C.2.4 
Projekt zakłada realizacje wsparcia 

na obszarach wiejskich 

Ocenie podlega czy projekt będzie realizowany w całości, w ośrodku wychowania 
przedszkolnego zlokalizowanym na obszarze wiejskim [zgodnie z załącznikiem 8 do 
SZOOP: Obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia) określone według klasyfikacji 
DEGURBA]. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Nie - 0 pkt. 

Tak – 5 pkt. n/d 

C.2.5 
Zgodność ze standardami 

kształtowania ładu przestrzennego 
w województwie 

Ocenie podlega czy projekt posiada pozytywną opinię wydaną przez Kujawsko-
Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego odnośnie zgodności 
ze Standardami w zakresie kształtowania ładu przestrzennego w województwie 
kujawsko-pomorskim.

70
 

 
Kryterium weryfikowane na podstawie załącznika do wniosku o dofinansowanie 

projektu.  

 

Nie - 0 pkt. 

Tak – 5 pkt. 
n/d 

C.2.6 
Projekt zakłada działania 

wspierające integrację dzieci 
z niepełnosprawnościami 

Punkty można otrzymać wyłącznie jeśli projekt przewiduje działania infrastrukturalne 
skierowane na wzmacnianie integracji dzieci z niepełnosprawnościami (wychodzące 
poza minimalne wymogi związane z dostępem fizycznym do budynków). 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz 
treść załączników.  

Nie - 0 pkt. 
Tak - 7 pkt. 

n/d 

 

                                                           
70 Standardy w zakresie kształtowania ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim stanowią załącznik do Regulaminu konkursu. 
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Działanie:  6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną 
Poddziałanie:  6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego 
Priorytet:  10a Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury 
edukacyjnej i szkoleniowej 
Cel szczegółowy:  Lepsza jakość usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego  
Schemat: Inwestycje z zakresu modernizacji i wyposażenia placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe - w ramach szkolnictwa specjalnego. 

 
 
 

Kryterium 
 
 

Definicja kryterium Opis znaczenia Kryterium 

A. Kryteria Formalne 

A.1 

Wniosek o dofinansowanie projektu 
został złożony we właściwym terminie, 
do właściwej instytucji i w odpowiedzi 

na właściwy konkurs 
 

 
Ocenie podlega, czy wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie projektu w terminie oraz 
do instytucji wskazanej w regulaminie konkursu, w odpowiedzi na właściwy konkurs. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie złożonej dokumentacji projektowej. 
 

Tak/nie  
(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

A.2 
Wniosek o dofinansowanie projektu 

został złożony na właściwym formularzu  

Ocenie podlega czy wnioskodawca złożył ostateczną wersję wniosku o dofinansowanie projektu 
w formie wydruku z generatora wniosku o dofinansowanie projektu. Wydruk wniosku 
o dofinansowanie projektu zawierający napis „wersja próbna” nie jest ostateczną wersją 
wniosku o dofinansowanie projektu. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie  
(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

B. Kryteria merytoryczne – ogólne 

 
B.1 

 
Kwalifikowalność wnioskodawcy/ 

partnerów 

 
Ocenie podlega czy wniosek został złożony przez uprawnionego wnioskodawcę  tj.:  
 

13) jednostkę samorządu terytorialnego, 
14) związek jednostek samorządu terytorialnego, 
15) stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego, 
16) samorządową jednostkę organizacyjną, 

 

 
Tak/nie  

(niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 
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Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz treść 
załączników. 
 

B.2 
Prawidłowość wyboru partnerów 

uczestniczących/realizujących projekt 

 
Ocenie podlega czy wnioskodawca dokonał wyboru partnera/ów zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146 ze zm.). 
 
Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o oświadczenie wnioskodawcy stanowiące 
integralną część wniosku o dofinansowanie projektu. 
 

Tak/nie/nie dotyczy  
(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

B.3 

Niepodleganie wykluczeniu 
z możliwości otrzymania 

dofinansowania ze środków Unii 
Europejskiej 

 
Ocenie podlega czy wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli dotyczy) nie podlegają wykluczeniu 
z możliwości ubiegania się o dofinansowanie oraz że nie są objęci zakazem dostępu do środków 
funduszy europejskich na podstawie: 

 art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 885 ze zm.), 

 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 (Dz. U. z 2012 r. poz. 769), 

 art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów 
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 
1212). 

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o oświadczenie stanowiące integralną część wniosku 
o dofinansowanie projektu. 
 

Tak/nie  
(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

B.4 Miejsce realizacji  projektu 

 
Ocenie podlega czy projekt realizowany jest na terytorium województwa kujawsko-
pomorskiego (art. 70 Rozporządzenia 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.)

71
 

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 
 

 
Tak/nie  

(niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

 
B.5 

 
Gotowość techniczna projektu do 

 
Ocenie podlega czy na moment złożenia wniosku o dofinansowanie projektu uzyskana została 

 
Tak/nie/nie dotyczy  

                                                           
71 Rozporządzenia 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(Dz. U. UE L 2013, nr 347, s.320 ze 
zm.). 
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realizacji ostateczna decyzja zezwalająca na realizację projektu (jeśli dotyczy). W przypadku zgłoszenia 
robót budowlanych wnioskodawca obowiązany jest przedłożyć oświadczenie bądź informację 
od właściwego organu, że na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie projektu ww. organ nie 
wniósł sprzeciwu. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu. 
 

(niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

B.6 

Załączniki do wniosku o 
dofinansowanie projektu są 

kompletne, poprawne i zgodne z 
przepisami prawa polskiego i unijnego 

oraz wymogami Instytucji 
Zarządzającej RPO WK-P 2014-2020 

 
Ocenie podlega czy wnioskodawca dołączył do wniosku o dofinansowanie projektu wszystkie 
załączniki zgodnie z listą załączników zamieszczoną w regulaminie konkursu oraz czy załączniki 
do wniosku o dofinansowanie projektu są zgodne z przepisami prawa polskiego i unijnego oraz 
z Instrukcją wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO 
WK-P 2014-2020. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu. 
 

Tak/nie  
(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

B.7 
Zgodność projektu z wymaganiami 

prawa dotyczącego ochrony 
środowiska 

 
Ocenie podlega czy działania zaplanowane w projekcie zostały przygotowane zgodnie 
z wymaganiami prawa dotyczącego ochrony środowiska. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu. 
 

Tak/nie  
(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

B.8 
Zgodność z prawem pomocy 

publicznej/pomocy de minimis 

 
Ocena będzie polegać na sprawdzeniu czy w projekcie nie wystąpi pomoc publiczna lub czy jest 
ona zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. 
w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych 
programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 1208). 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki. 
 

Tak/nie  
(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

B.9 

Cele projektu wspierają realizację 
celów określonych w Działaniu 6.3 

Inwestycje w infrastrukturę 
edukacyjną, Poddziałaniu 6.3.2 

Inwestycje w infrastrukturę kształcenia 
zawodowego 

 
Ocenie podlega czy projekt umożliwi zrealizowanie celu działania, tj. czy mieszkańcy regionu 
uzyskają lepszy dostęp do usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego? W tym 
kontekście należy zbadać czy zaplanowane zadania służą realizacji celów projektu 
i w konsekwencji prowadzą do osiągnięcia celów działania. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki. 
 

Tak/nie  
(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

B.10 
 

Projekt jest zgodny z typami projektów 
 
Ocenie podlega czy projekt dotyczy:   

Tak/nie  
(niespełnienie kryterium oznacza 
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przewidzianymi do wsparcia w ramach 
działania/poddziałania 

 

3) Inwestycji w infrastrukturę edukacyjną i szkoleniową szkół oraz centrów i placówek 

prowadzących kształcenie zawodowe, polegające na: budowie72, rozbudowie, 

nadbudowie i wyposażeniu w bazę dydaktyczną nowych obiektów, a także przebudowie, 

adaptacji, modernizacji, remoncie i wyposażeniu w bazę dydaktyczną już istniejących 

obiektów, ukierunkowane na tworzenie i rozwój warsztatów/pracowni kształcenia 

praktycznego w branżach zgodnych z potrzebami rynku pracy, w tym inteligentnymi 

specjalizacjami określonymi w RIS .  

 

4)  Działań z zakresu e-edukacji (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1), 

w tym m.in.: wyposażenie szkół, wyższych szkół zawodowych oraz centrów i placówek 

prowadzących kształcenie zawodowe w narzędzia informatyczne poprawiające 

efektywność procesu kształcenia (zakup sprzętu informatycznego, multimedialnego, 

oprogramowania).  

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki. 
 

odrzucenie wniosku) 

B.11 Wskaźniki realizacji celów projektu 

 
Ocenie podlega: 

 czy wskaźniki realizacji celów projektu (produktu, rezultatu) zostały wyrażone liczbowo 
oraz podano czas ich osiągnięcia? 

 czy zostały właściwie oszacowane w odniesieniu do zakresu projektu? 

 czy wybrano wszystkie wskaźniki związane z realizacją projektu? 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki. 
 

Tak/nie  
(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

B.12 
Prawidłowość określenia wkładu 

własnego  

 
Ocenie podlega czy wkład własny wnioskodawcy stanowi: 

 nie mniej niż 15 % wydatków kwalifikowalnych dla projektów nieobjętych pomocą 
publiczną, 

 dla projektów objętych pomocą publiczną zgodnie z wymogami właściwych programów 
pomocowych. 

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki. 
 

Tak/nie  
(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

B.13 Projekt nie został zakończony przed  Tak/nie  

                                                           
72 Budowa nowych obiektów dopuszczalna jest jedynie w przypadku, gdy zapewnienie infrastruktury w inny sposób nie jest możliwe oraz pod warunkiem wykorzystania ich na potrzeby praktycznej nauki zawodu. 
W takim wypadku koniecznym jest udokumentowanie braku możliwości wykorzystania/adaptacji istniejących budynków oraz potwierdzenie zasadności budowy nowego obiektu analizą potrzeb, deficytów i 
trendów demograficznych zachodzących na obszarze planowanej interwencji.  
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złożeniem wniosku o dofinansowanie 
projektu 

Ocenie podlega czy projekt nie został zakończony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie 
projektu. 
Na podstawie art. 65 ust. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. projekty nie zostaną wybrane do wsparcia z EFSI, jeśli 
zostały one fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone przed złożeniem wniosku 
o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P 2014-2020 niezależnie od tego czy wszystkie 
powiązane z nim płatności zostały dokonane przez Beneficjenta. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki. 
 

(niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

B.14 Trwałość operacji 

 
Ocenie podlega czy wnioskodawca gwarantuje trwałość operacji zgodnie z art. 71 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o oświadczenie wnioskodawcy stanowiącego integralną 
część formularza wniosku o dofinansowanie projektu oraz pozostałe informacje zawarte 
w dokumentacji projektowej. 
 

Tak/nie  
(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

B.15 

 
Wykonalność techniczna, 

technologiczna i instytucjonalna 
projektu 

 
Ocenie podlega czy: 

- Harmonogram realizacji projektu jest realistyczny i uwzględnia zakres rzeczowy oraz czas 
niezbędny na realizację procedur przetargowych i inne okoliczności niezbędne do 
realizacji procedur? 

- Założenia projektu są zgodne z odpowiednimi wymogami technicznymi i regulacjami 
prawnymi? 

- wnioskodawca gwarantuje techniczną wykonalność projektu? 
- Zakres rzeczowy projektu jest technologicznie wykonalny? 
- wnioskodawca posiada potencjał do prawidłowej obsługi projektu? 

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki. 
 

Tak/nie  
(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

B.16 Kwalifikowalność wydatków 

 
Ocenie podlega czy wydatki wskazane w projekcie spełniają warunki kwalifikowalności, tj. 

- Czy zostały poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków (tj. między dniem 1 stycznia 
2014 r. a dniem 30 października 2018 r.)? 

- Czy wydatki są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa unijnego oraz prawa 
krajowego? 

- Czy wydatki są zgodne z RPO WK-P i SzOOP? 
- Czy wydatki zostały uwzględnione w budżecie projektu?  
- Czy wydatki są niezbędne do realizacji celów projektu i zostaną poniesione w związku 

Tak/nie  
(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 
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z realizacją projektu?
73

 
- Czy wydatki zostaną dokonane w sposób racjonalny i efektywny z zachowaniem zasad 

uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów?  
- Czy zaplanowane wydatki w ramach cross-financingu uwzględniają rozszerzenie zasięgu 

i poprawę jakości oferty edukacyjnej? 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki. 
 

B.17 
Poziom cross-financingu został 
prawidłowo zaplanowany i nie 
wykracza poza ustalony limit 

 
Ocenie podlega, czy wartość wydatków w ramach cross-financingu nie przekracza łącznie 10% 
wydatków projektu. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 
 

Tak/nie  
(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

B.19 Zgodność z zasadami horyzontalnymi 

 
Ocenie podlega zgodność projektu z politykami horyzontalnymi, w tym z: 
 

1. Zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.  

2. Zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami. W szczególności ocenie podlegać będzie czy infrastruktura 
została zbudowana/zmodernizowana zgodnie z zasadą projektowania uniwersalnego. 

3. Zasadą zrównoważonego rozwoju.  

 
Każda z powyższych zasad podlega oddzielnej ocenie. Projekt musi wykazywać pozytywny lub 
neutralny wpływ w zakresie każdej polityki horyzontalnej. O neutralności można mówić wtedy, 
kiedy w ramach projektu wnioskodawca wskaże szczegółowe uzasadnienie, dlaczego dany 
projekt nie jest w stanie zrealizować jakichkolwiek działań w zakresie spełnienia ww. zasad 
a uzasadnienie to zostanie uznane przez osobę oceniającą za trafne i poprawne.  

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki. 
 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

B.20 
Wykonalność finansowa i ekonomiczna 

projektu 

 
Ocenie podlega czy analiza finansowa i ekonomiczna przedsięwzięcia została przeprowadzona 
poprawnie, w szczególności: 

 Czy poziom dofinansowania został ustalony poprawnie i z uwzględnieniem przepisów 

Tak/nie  
(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

                                                           
73 W przypadku zakupu sprzętu planowanego w ramach e-edukacyjnej części projektu, wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia szczegółowego uzasadnienia planowanych zakupów, w szczególności  
w kontekście oferty edukacyjnej placówki. 
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dotyczących projektów generujących dochód (jeśli dotyczy)?,  

 Czy wskazano źródła finansowania wkładu własnego oraz wydatków 
niekwalifikowalnych?, 

 Czy przyjęte założenia analiz finansowych są realne?, 

 Czy w kalkulacji kosztów nie ma istotnych
74

 błędów rachunkowych?, 

 Czy analiza finansowa została przeprowadzona zgodnie z zasadami sporządzania takich 
analiz?, 

 Czy zapewniona została trwałość finansowa projektu? 
 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki. 
 

B.21 
Zgodność dokumentacji projektowej 

z Regulaminem konkursu 

Ocenie podlega czy wnioskodawca przygotował wniosek o dofinansowanie projektu zgodnie 
z Regulaminem konkursu. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki. 

Tak/nie  
(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

C. Kryteria merytoryczne szczegółowe 

C.1 Kryteria merytoryczne szczegółowe – dostępowe 

C.1.1 
Inwestycja będzie realizowana w szkole 

specjalnej.  

Ocenie podlega czy projekt będzie realizowany w szkole specjalnej prowadzącej kształcenie 
zawodowe osób z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, zorganizowanej zgodnie 
z przepisami wydanymi na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (Dz. U z 1991 r. nr 95, poz. 425). 

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki. 

Tak/nie  

(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

C.1.2 

Dostosowanie inwestycji do 

regionalnego rynku pracy w kontekście 

kształcenia zawodowego specjalnego 

Ocenie podlega, czy projekty zakładające inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego 

są dostosowane do wymogów, jakie stawia regionalny rynek pracy dla osób 

z niepełnosprawnościami  oraz tworzą takie warunki nauki, które odzwierciedlają rzeczywiste 

środowisko pracy zawodowej. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki. 
 

 

Tak/nie/  

(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

 
 

Zapotrzebowanie na nowe miejsca Ocenie podlega, czy projekt, w szczególności dotyczący budowy nowej infrastruktury, Tak/nie  

                                                           
74 Istotnym błędem rachunkowym jest każdy niemieszczący się w definicji drobnych błędów rachunkowych wskazanej w Regulaminie konkursu. 
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C.1.3 

kształcenia zawodowego uwzględnia trendy demograficzne zachodzące na danym obszarze w celu zachowania 

równowagi pomiędzy lepszym dostępnym do edukacji a długoterminową opłacalnością takiej 

inwestycji. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki. 
 

(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

 

C.1.4 
Inwestycja zaplanowana do realizacji 
w ramach projektu służy praktycznej 

nauce zawodu 

Ocenie podlega, czy w przypadku projektów infrastrukturalnych, dedykowanych usługom 
w zakresie szkolnictwa zawodowego, realizowane będą wyłącznie inwestycje służące 
praktycznej nauce zawodu

75
.  

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 
 

Tak/nie/  
(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

C.1.5 

Zasadność wsparcia działań w zakresie 

wyposażenia/doposażenia szkół 

w nowoczesny sprzęt i materiały 

dydaktyczne 

Ocenie podlega, czy Wnioskodawca przeprowadził diagnozę zapotrzebowania na działania 

w zakresie wyposażenia/doposażenia szkół w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne, która 

wykazała zapotrzebowanie na tego typu działania. Działania te muszą być określone zgodnie ze 

standardem wyposażenia określonym w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć 

z udziałem środków EFS na lata 2014-2020 w obszarze edukacji oraz zgodnie ze szczegółowym 

katalogiem wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych, który został opracowany 

przez MEN dla 190 zawodów i jest udostępniony za pośrednictwem strony internetowej 

www.koweziu.edu.pl .  

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki. 
 

Tak/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

C.1.6 
Komplementarność z innymi 

przedsięwzięciami 

Ocenie podlega czy projekt jest komplementarny z innym projektem zrealizowanym
 

lub 

planowanym do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-

P na lata 2014-2020. Komplementarność oznacza wzajemne uzupełnianie/ dopełnianie się 

projektów. Realizacja komplementarnego projektu, finansowanego ze środków EFS, musi 

nastąpić najpóźniej do końca trwałości projektu dofinansowanego ze środków EFRR, w ramach 

niniejszego konkursu. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki. 
 

Tak/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

C.2 Kryteria merytoryczne szczegółowe – punktowe 

                                                           
75 Praktyczna nauka zawodu w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2010 r. nr 244, poz. 1626). 



95 

 

 
 
 
 

liczba punktów 
możliwa do 
uzyskania 

minimalna 
liczba 

punktów 
niezbędna do 

spełnienia 
kryterium 

C.2.1 Efektywność kosztowa 

Ocenie podlega efektywność kosztowa projektu rozumiana jako  średnia wysokość kosztów 

kwalifikowanych przypadających na ucznia korzystającego z przedmiotu projektu: 

<30 tys. zł/ ucznia korzystającego z przedmiotu projektu; 

≥30 tys. zł/ ucznia korzystającego z przedmiotu projektu oraz <40 tys. zł/ ucznia korzystającego 

z przedmiotu projektu; 

≥ 40 tys. zł/  ucznia korzystającego z przedmiotu projektu oraz ≤ 50 tys. zł/ ucznia 

korzystającego z przedmiotu projektu; 

> 50 tys. zł/ na ucznia korzystającego z przedmiotu projektu
 76

. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

15 pkt 

10 pkt 

5 ptk 

 0 pkt. 

  

n/d 

C.2.2 
Ilość uczniów szkół zawodowych 

specjalnych, korzystających 
z rezultatów projektu 

Ocenie podlega ilość uczniów w zasadniczej szkole zawodowej, technikum lub szkole 
policealnej, korzystających z rezultatów projektu. Wskaźnik ten będzie badany w okresie 12 
miesięcy od zakończenia okresu realizacji projektu określonego w umowie o dofinansowanie 
projektu. 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

1. Przynajmniej 30 uczniów korzysta z rezultatów projektu; 

2. Przynajmniej 20 uczniów korzysta z rezultatów projektu; 

3. Przynajmniej 10 uczniów korzysta z rezultatów projektu. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

 
 

 

15 pkt 

10 pkt 

5 pkt  
n/d 

                                                           
76

 Maksymalne dofinansowanie w ramach projektu nie może być wyższe niż wielokrotność kwoty 50 tys. zł, odpowiadającej ilości planowanych uczniów korzystających z przedmiotu projektu. 
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C.2.3 
Zgodność ze standardami 

kształtowania ładu przestrzennego 
w województwie 

Ocenie podlega czy projekt posiada pozytywną opinie wydaną przez Kujawsko-Pomorskiego 
Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego odnośnie zgodności ze Standardami 
w zakresie kształtowania ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim

77
. 

 
Kryterium weryfikowane na podstawie załącznika do wniosku o dofinansowanie projektu. 

Nie – 0 pkt. 
Tak – 3 pkt. 

n/d 

 
 

Działanie: 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy78 
Poddziałanie: n/d 
Oś priorytetowa: 8 Aktywni na rynku pracy 
Priorytet Inwestycyjny: 8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo,  
w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie 
mobilności pracowników 
Cel szczegółowy działania: zwiększenie zatrudnienia osób powyżej 29 r.ż. znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym osób powyżej 
50 roku życia, osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych i o niskich kwalifikacjach. 
    

Nazwa kryterium  Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium  

1. kryteria ogólne 

1.1 kryteria ogólne formalne 

  

Kompletność wniosku o dofinansowanie 

Ocenie podlega czy wniosek jest kompletny i 
został sporządzony zgodnie z obowiązującą 
instrukcją jego wypełniania oraz czy został 
złożony zgodnie z wezwaniem. 

Tak/Nie (niespełnienie któregokolwiek z 
kryteriów skutkuje skierowaniem wniosku do 

poprawy lub uzupełnienia) 
Wniosek opatrzony podpisem 

Sprawdzeniu podlega czy wniosek został 
opatrzony podpisem osoby uprawnionej do 
złożenia wniosku i opatrzony pieczęciami 
Wnioskodawcy. 

                                                           
77

 Standardy w zakresie kształtowania ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim stanowią załącznik do Regulaminu konkursu. 
78

 Kryteria obowiązujące dla naboru pozakonkursowego na rok 2015.  
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Kwalifikowalność wnioskodawcy 
Ocenie podlega czy wniosek został złożony 
przez powiatowy urząd pracy. 

Właściwe działanie/typ projektu 

Ocenie podlega czy projekt wpisuje się we 
właściwe działanie oraz typ projektu 
wynikający ze Szczegółowego Opisu Osi 
Priorytetowych RPO WK-P 2014-2020. 

Miejsce realizacji projektu 

Weryfikacji podlega czy projekt realizowany 
jest na terytorium województwa kujawsko-
pomorskiego. 

Zgodność z okresem kwalifikowania wydatków  

Ocenie podlega czy wszystkie działania podjęte 
w ramach projektu zostaną faktycznie 
przeprowadzone oraz wszystkie wydatki będą 
poniesione i opłacone pomiędzy 01.01.2015-
30.06.2016. 

Brak współfinansowania z innych źródeł 
publicznych 

Wnioskodawca wykazał, że wydatki 
przewidziane w projekcie nie są 
współfinansowane z innych źródeł publicznych. 

1.2  kryteria ogólne horyzontalne 

  

Zgodność projektu z zasadą równości szans i 
niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami.  

Wnioskodawca wykazał zgodność projektu z 
zasadą równości szans i niedyskryminacji, w 
tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami   (pozytywny lub 
neutralny jej wpływ na projekt). 

Tak/Nie (niespełnienie któregokolwiek z 
kryteriów skutkuje skierowaniem wniosku do 

poprawy lub uzupełnienia) 

Zgodność projektu z zasadą równości szans  kobiet 
i mężczyzn w oparciu  o standard minimum 

Wnioskodawca wykazał, że projekt należy do 
wyjątku, do którego nie stosuje się standardu 
minimum lub  projekt jest zgodny z zasadą 
równości szans kobiet i mężczyzn (na 
podstawie standardu minimum). 

Zgodność z przepisami ustawy Prawo zamówień 
publicznych i innymi właściwymi regulacjami 
prawnymi 

Ocenie podlega czy projekt jest zgodny z 
przepisami ustawy Prawo zamówień 
publicznych i innymi właściwymi regulacjami 
prawnymi. 
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Zgodność z zasadami pomocy publicznej/pomocy 
de minimis 

Projekt spełnia przesłanki do objęcia pomocą 
publiczną, występuje zgodność  z warunkami 
wsparcia dotyczącymi pomocy publicznej lub 
pomocy de minimis, wynikającymi z 
odpowiednich aktów prawnych określających 
zasady udzielania pomocy publicznej lub 
pomocy de minimis. 

Tak/nie/nie dotyczy(niespełnienie 
któregokolwiek z kryteriów skutkuje 

skierowaniem wniosku do poprawy lub 
uzupełnienia) 

1.3  kryteria ogólne merytoryczne 

a) jakości projektu 

 Zgodność projektu z celami RPO WKP 2014-2020 

 Ocenie podlega zgodność projektu z właściwym 
celem szczegółowym RPO WK-P 2014-
2020/SZOOP oraz diagnozą zawartą w 
Programie. 

Tak/Nie (niespełnienie któregokolwiek z 
kryteriów skutkuje skierowaniem wniosku do 

poprawy lub uzupełnienia) 

 Wskaźniki rezultatu i produktu 

Ocenie podlega możliwość osiągnięcia w 
ramach projektu skwantyfikowanych 
wskaźników rezultatu i produktu, w tym: 
- adekwatność i założona do osiągnięcia wartość 
wskaźników;  
- opis źródeł weryfikacji/ pozyskania danych do 
pomiaru wskaźników i częstotliwości pomiaru. 

Adekwatność projektu do problemów 

Ocenie podlega adekwatność projektu do 
problemów, które ma rozwiązać albo złagodzić 
jego realizacja, w tym: 
- opis grupy docelowej; 
- opis problemów grupy docelowej; 
- opis sposobu rekrutacji; 
- właściwy dobór instrumentów realizacji 
projektu. 

b) finansowania projektu 

Niezbędność wydatków 

Ocenie podlegają wydatki, pod względem ich 
niezbędności do realizacji zaplanowanych 
działań. 

Racjonalność i efektywność wydatków  

Ocenie podlega czy wydatki zaplanowane w 
specyfikacji wydatków, charakteryzują się 
racjonalnością i przyczynią się do efektywnej 
realizacji projektu (efektywność kosztowa 
projektu). 
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Kwalifikowalności wydatków 

Ocenie podlega czy wskazane w projekcie 
wydatki  wpisują się w rodzaje wydatków 
dopuszczalnych zgodnie z Wytycznymi w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w 
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020. 

Prawidłowość sporządzenia budżetu projektu 

Ocenie podlega czy budżet projektu został 
sporządzony poprawnie.    

2. Kryteria szczegółowe 

2.1 Kryteria szczegółowe dostępu 

  

Grupy docelowe 

Uczestnikami projektu są osoby zarejestrowane 
w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne 
(zakwalifikowane do pierwszej lub drugiej 
kategorii oddalenia od rynku pracy ), powyżej 
29 roku życia  należące co najmniej do jednej z 
poniższych grup:  
- osoby powyżej 50 roku życia, 
- kobiety, 
- osoby z niepełnosprawnościami, 
- osoby długotrwale bezrobotne, 
- osoby o niskich kwalifikacjach. 

Tak/Nie (niespełnienie któregokolwiek z 
kryteriów skutkuje skierowaniem wniosku do 

poprawy lub uzupełnienia) 
Efektywność zatrudnieniowa projektów 

Projekt zakłada ogólny wskaźnik efektywności 
zatrudnieniowej na poziomie 43%. 

Aktywizacja osób z niepełnosprawnościami 

Projekt skierowany jest do bezrobotnych osób z 
niepełnosprawnościami - w proporcji co 
najmniej takiej samej, jak proporcja osób z 
niepełnosprawnościami zarejestrowanych w 
rejestrze danego PUP w stosunku do ogólnej 
liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych - 
wg stanu na 31.12.2014 r. 
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Aktywizacja osób powyżej 50 roku życia 

Projekt skierowany jest do bezrobotnych osób 
powyżej 50 roku życia -  
w proporcji co najmniej takiej samej, jak 
proporcja osób powyżej 50 roku życia 
zarejestrowanych w rejestrze danego PUP w 
stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych 
osób bezrobotnych - wg stanu na 31.12.2014 r.  

 
 
Działanie: 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy79 

Poddziałanie: n/d 
Oś priorytetowa: 8 Aktywni na rynku pracy    
Priorytet Inwestycyjny: 8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale 
bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności 
pracowników  
Cel szczegółowy:  zwiększenie zatrudnienia osób powyżej 29 r.ż. znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym osób powyżej 50 
roku życia, osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych i o niskich kwalifikacjach 
 

 
   

 

Kryterium  Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

A Kryteria ogólne 

A.1  Kryteria formalne  
  

A.1.1 A
.
1
.
1 

Wniosek o dofinansowanie projektu 
został złożony we właściwym terminie, 
do właściwej instytucji i w odpowiedzi 

na wezwanie 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie projektu 

w terminie oraz do instytucji wskazanej w Informacji o naborze wniosków 

o dofinansowanie projektów PUP współfinansowanych ze środków EFS w ramach 

Tak/Nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie wskazanych 
błędów skutkuje przeprowadzeniem oceny na 

podstawie posiadanych dokumentów. W takim 

                                                           
79

 Kryteria obowiązujące dla naboru pozakonkursowego na rok 2016.  
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Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 

lata 2014-2020, w odpowiedzi na wezwanie. 

 
Kryterium weryfikowane na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu. 

przypadku ocena może być negatywna). 
  

 

A.1.2  
Kompletność wniosku o 

dofinansowanie projektu 

Ocenie podlega czy wniosek o dofinansowanie projektu jest kompletny i został 
sporządzony zgodnie z obowiązującą instrukcją jego wypełniania, informacją 
o naborze oraz wezwaniem. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu. 

A.1.3  

 
 Wniosek o dofinansowanie projektu 

opatrzony podpisem osoby 
uprawnionej / podpisami osób 

uprawnionych do złożenia wniosku 
o dofinansowanie projektu  

 

Sprawdzeniu podlega czy wniosek o dofinansowanie projektu został opatrzony 
podpisem osoby uprawnionej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu 
i opatrzony pieczęciami wnioskodawcy. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu. 

A.1.4  Kwalifikowalność wnioskodawcy 

Ocenie podlega czy wniosek o dofinansowanie projektu został złożony przez 
powiatowy urząd pracy. 

Kryterium weryfikowane na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu. 

A.1.5 A
.
1
.
3 

Wniosek o dofinansowanie projektu 
wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) 

został wypełniony w języku polskim 

Ocenie podlega, czy wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (jeśli 
dotyczy) został sporządzony w języku polskim (język urzędowy). 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu 

oraz treść załączników (o ile dotyczy). 

A.1.6 A 
Wydatki przewidziane w projekcie nie 

są współfinansowane z innych unijnych 
instrumentów finansowych 

Ocenie podlega, czy wydatki przewidziane w projekcie nie są współfinansowane 
z innych unijnych instrumentów finansowych. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia stanowiącego integralną 

część wniosku o dofinansowanie projektu. 

A.1.7 A

.

1

.

1

0 

Wnioskodawca prowadzi biuro projektu 
na obszarze województwa kujawsko-

pomorskiego 

Ocenie podlega, czy w okresie realizacji projektu wnioskodawca prowadzi biuro 
projektu na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. W biurze 
przechowywana jest pełna oryginalna dokumentacja  wdrażanego projektu 
(z wyłączeniem dokumentów, których miejsce przechowywania uregulowano 
odpowiednimi przepisami). 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 
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A.1.8  
Zgodność z okresem kwalifikowania 

wydatków 

Ocenie podlega czy wszystkie działania podjęte w ramach projektu zostaną 
faktycznie przeprowadzone oraz wszystkie wydatki będą poniesione i opłacone 
pomiędzy  01.01.2016-30.06.2017. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

A.2  Kryteria ogólne horyzontalne  

A.2.1  

Zgodność Projektu  
z Regionalnym Programem 

Operacyjnym Województwa Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz 

 Szczegółowym Opisem Osi 
Priorytetowych RPO WK-P 2014-2020 

Ocenie podlega zgodność projektu z RPO WK-P 2014-2020 oraz SzOOP dla  
danego działania/poddziałania. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/Nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie wskazanych 
błędów skutkuje przeprowadzeniem oceny na 

podstawie posiadanych dokumentów. W takim 
przypadku ocena może być negatywna). 

A.2.2 A
.
2
.
2 

Projekt jest zgodny z przepisami 
dotyczącymi pomocy publicznej (lub 

pomocy de minimis) 

Projekt spełnia przesłanki do objęcia pomocą publiczną, występuje zgodność  
z warunkami wsparcia dotyczącymi pomocy publicznej lub pomocy de minimis, 
wynikającymi z odpowiednich aktów prawnych określających zasady udzielania 
pomocy publicznej lub pomocy de minimis. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/Nie/Nie dotyczy 

(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie wskazanych 

błędów skutkuje przeprowadzeniem oceny na 

podstawie posiadanych dokumentów. W takim 

przypadku ocena może być negatywna). 

A.2.3 A
.
2
.
3 

Projekt jest zgodny z właściwymi 
przepisami prawa unijnego i krajowego  

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa unijnego 
i krajowego. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/Nie 

(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie wskazanych 

błędów skutkuje przeprowadzeniem oceny na 

podstawie posiadanych dokumentów. W takim 

przypadku ocena może być negatywna). 

A.2.4 A
.
2
.
4 

Projekt jest zgodny z przepisami ustawy 
Prawo zamówień publicznych 

Ocenie podlega czy projekt jest zgodny z przepisami ustawy Prawo zamówień 
publicznych.  
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/Nie/Nie dotyczy 

(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie wskazanych 

błędów skutkuje przeprowadzeniem oceny na 

podstawie posiadanych dokumentów. W takim 

przypadku ocena może być negatywna). 
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A.2.5  

Projekt jest zgodny z zasadą równości 
szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca wykazał zgodność projektu z zasadą równości 
szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/Nie 

(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie wskazanych 

błędów skutkuje przeprowadzeniem oceny na 

podstawie posiadanych dokumentów. W takim 

przypadku ocena może być negatywna). 

A.2.6  
Projekt jest zgodny z zasadą równości 

szans kobiet i mężczyzn  
w oparciu o standard minimum 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca wykazał, że projekt należy do wyjątku, do 
którego nie stosuje się standardu minimum lub  projekt jest zgodny z zasadą 
równości szans kobiet i mężczyzn (na podstawie standardu minimum). 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/Nie 

(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie wskazanych 

błędów skutkuje przeprowadzeniem oceny na 

podstawie posiadanych dokumentów. W takim 

przypadku ocena może być negatywna). 

A.2.7  
Projekt jest zgodny  z zasadą 
zrównoważonego rozwoju 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca wykazał zgodność projektu z zasadą 
zrównoważonego rozwoju (zgodnie z art. 8 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.). 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/Nie 

(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie wskazanych 

błędów skutkuje przeprowadzeniem oceny na 

podstawie posiadanych dokumentów. W takim 

przypadku ocena może być negatywna). 

A.3 Kryteria ogólne merytoryczne 

a) jakość 
projektu 

A.3.1 A
.
3
.
2 

Cel projektu oraz 
poprawność doboru 

wskaźników  

Ocenie podlega: 
- trafność doboru celu projektu w kontekście opisanej sytuacji problemowej, 
- możliwość osiągnięcia w ramach projektu skwantyfikowanych wskaźników 
rezultatu i produktu, w tym adekwatność i założona do osiągnięcia wartość 
wskaźników, 
- opis źródeł weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru do osiągnięcia założeń 

wartość wskaźników. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/Nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie wskazanych 
błędów skutkuje przeprowadzeniem oceny na 

podstawie posiadanych dokumentów. W takim 
przypadku ocena może być negatywna). 
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A.3.2 A
.
3
.
3 

Adekwatność projektu 
do problemów 

Ocenie podlega adekwatność projektu do problemów, które ma rozwiązać albo 
złagodzić jego realizacja, w tym: 
 - opis grupy docelowej; 
 - opis problemów grupy docelowej;  
- opis sposobu rekrutacji;  
- właściwy dobór instrumentów realizacji projektu.  
 
Ocenie podlega, czy dobór grupy docelowej jest adekwatny do założeń projektu  

i informacji o naborze. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

b)finansowania 

projektu 

A.3.3 A
.
4
.
2 

Budżet - niezbędność 
wydatków do realizacji 
zaplanowanych działań 

Ocenie podlega niezbędność planowanych wydatków w budżecie projektu: 
- czy wynikają one bezpośrednio z opisanych działań oraz przyczyniają się do 

osiągnięcia  produktów  projektu. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

A.3.4 A
.
4
.
3 

Budżet - racjonalność 
i efektywność wydatków 

Ocenie podlega racjonalność i efektywność planowanych wydatków: 
- czy są adekwatne do zakresu i specyfiki projektu, czasu jego realizacji oraz 

planowanych produktów projektu, 
- czy określone w projekcie nakłady finansowe służą osiągnięciu możliwie 

najkorzystniejszych efektów realizacji zadań. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

 
A.3.5  

Budżet - 
kwalifikowalność 

wydatków 

Ocenie podlega kwalifikowalność wydatków pod kątem zgodności z Wytycznymi 
w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 
lata 2014-2020. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

A.3.6 A
.
4
.
5 

Budżet - prawidłowość 
sporządzenia budżetu 

projektu 

Ocenie podlega prawidłowość sporządzenia budżetu projektu pod kątem 
zgodności z zapisami Informacji o naborze wniosków o dofinansowanie projektów 
PUP współfinansowanych ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i 
instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 
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B. Kryteria szczegółowe 

B.1 Kryteria dostępu  

  

B.1.1  

Projekt zakłada objęcie wsparciem  
osoby zarejestrowane w Powiatowym 

Urzędzie Pracy jako bezrobotne 
(zakwalifikowane do pierwszej lub 

drugiej kategorii oddalenia od rynku 
pracy ), powyżej 29 roku życia należące 

co najmniej do jednej z poniższych 
grup: 

- osoby powyżej 50 roku życia,  
- kobiety,  
- osoby z niepełnosprawnościami,  
- osoby długotrwale bezrobotne,  
- osoby o niskich kwalifikacjach 

Uczestnikami projektu są osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy 
jako bezrobotne (zakwalifikowane do pierwszej lub drugiej kategorii oddalenia od 
rynku pracy

80
 ), powyżej 29 roku życia należące co najmniej do jednej z 

poniższych grup:  
- osoby powyżej 50 roku życia,  
- kobiety,  
- osoby z niepełnosprawnościami

81
,  

- osoby długotrwale bezrobotne
82

,  
- osoby o niskich kwalifikacjach

83
 

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/Nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie wskazanych 
błędów skutkuje przeprowadzeniem oceny na 

podstawie posiadanych dokumentów. W takim 
przypadku ocena może być negatywna). 

 

B.1.2  

Projekt zakłada wskaźnik 
efektywności zatrudnieniowej 

zgodnie z Komunikatem w sprawie 
wyznaczenia minimalnych 

poziomów kryterium efektywności 
zatrudnieniowej dla Regionalnych 

Programów Operacyjnych 

 

Projekt zakłada : 

1. minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób w 
wieku 50 lat i więcej – 33%; 

2. minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla kobiet – 
39%; 

3. minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób 
z niepełnosprawnościami – 33%; 

4. minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób 
długotrwale bezrobotnych – 30%; 

5. minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób o 

Tak/Nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie wskazanych 
błędów skutkuje przeprowadzeniem oceny na 

podstawie posiadanych dokumentów. W takim 
przypadku ocena może być negatywna). 

 

                                                           
80 w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 
81 w rozumieniu definicji wskazanej w SzOOP RPO WK-P. 
82 w rozumieniu definicji wskazanej w SzOOP RPO WK-P. 
83 w rozumieniu definicji wskazanej w SzOOP RPO WK-P 
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niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3) - 38%. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

B.1.3  

Projekt zakłada udział bezrobotnych 
osób z niepełnosprawnościami – 

w proporcji co najmniej takiej samej, jak 
proporcja osób 

z niepełnosprawnościami 
zarejestrowanych w rejestrze danego 

PUP w stosunku do ogólnej liczby 
zarejestrowanych osób bezrobotnych - 

wg stanu na 30.09.2015 r. 

Projekt skierowany jest do bezrobotnych osób z niepełnosprawnościami – 
w proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja osób z niepełnosprawnościami 
zarejestrowanych w rejestrze danego PUP w stosunku do ogólnej liczby 
zarejestrowanych osób bezrobotnych - wg stanu na 30.09.2015 r. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/Nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie wskazanych 
błędów skutkuje przeprowadzeniem oceny na 

podstawie posiadanych dokumentów. W takim 
przypadku ocena może być negatywna). 

 

B.1.4  

Projekt zakłada udział osób 
bezrobotnych w wieku powyżej 50 roku 

życia w proporcji co najmniej takiej 
samej, jak proporcja osób powyżej 50 

roku życia zarejestrowanych w rejestrze 
danego PUP w stosunku do ogólnej 

liczby zarejestrowanych osób 
bezrobotnych - wg stanu na 30.09.2015 

r. 

Projekt skierowany jest do bezrobotnych osób powyżej 50 roku życia - w 

proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja osób powyżej 50 roku życia 

zarejestrowanych w rejestrze danego PUP w stosunku do ogólnej liczby 

zarejestrowanych osób bezrobotnych - wg stanu na 30.09.2015 r. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/Nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie wskazanych 
błędów skutkuje przeprowadzeniem oceny na 

podstawie posiadanych dokumentów. W takim 
przypadku ocena może być negatywna). 

 

B.1.5  

Jeśli projekt przewiduje realizację 
szkoleń to ich efektem jest uzyskanie 

kwalifikacji lub nabycie kompetencji (w 
rozumieniu Wytycznych Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju w zakresie 
monitorowania postępu rzeczowego 

realizacji programów operacyjnych na 
lata 2014-2020), potwierdzonych 
odpowiednim dokumentem (np. 

certyfikatem). Uzyskanie kwalifikacji lub 
kompetencji jest każdorazowo 

weryfikowane poprzez 
przeprowadzenie odpowiedniego ich 

sprawdzenia (np. w formie egzaminu). 

Kryterium odnosi się do projektów, w których zaplanowano wsparcie w postaci 

szkoleń zawodowych, o których mowa w art.2 ust.1 pkt 37 ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Formalna weryfikacja wiedzy i 

umiejętności wpłynie pozytywnie na zwiększenie wiarygodności uzyskanych przez 

uczestnika projektu kwalifikacji i/lub kompetencji zawodowych.  

Poprzez uzyskanie kwalifikacji należy rozumieć określony zestaw efektów uczenia 

się (kompetencji), których osiągnięcie zostało formalnie potwierdzone przez 

upoważnioną do tego instytucję zgodnie z ustalonymi standardami. Nadanie 

kwalifikacji następuje w wyniku walidacji i certyfikacji.  

Kompetencje to wyodrębniony zestaw efektów uczenia się. Opis kompetencji 

zawiera jasno określone warunki, które powinien spełniać uczestnik projektu 

ubiegający się o nabycie kompetencji, tj. wyczerpującą informację o efektach  

uczenia się oraz kryteria i  metody ich weryfikacji. Nabycie kompetencji 

Tak/Nie/Nie dotyczy 
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie wskazanych 
błędów skutkuje przeprowadzeniem oceny na 

podstawie posiadanych dokumentów. W takim 
przypadku ocena może być negatywna). 
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weryfikowane będzie w 4 etapach: 

Zakres – zdefiniowanie grupy docelowej do objęcia wsparciem oraz wybranie 

obszaru interwencji EFS, który będzie poddany ocenie; 

Wzorzec – zdefiniowanie standardu wymagań, tj. efektów uczenia się, które 

osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań projektowych; 

Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów 

oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie; 

Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi 

wymaganiami (określonymi na etapie II z efektami uczenia się) po zakończeniu 

wsparcia udzielanego danej osobie. 

Kryterium weryfikowane na podstawie treści Wniosku o dofinansowanie projektu 

w ramach RPO WK-P. 

 
 
 
Działanie: 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie 

 

 

 

Poddziałanie: Nie dotyczy 
Oś priorytetowa: 8. Aktywni na rynku pracy 
Priorytet Inwestycyjny: 8 iii Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych 
i średnich przedsiębiorstw 
Cel szczegółowy:  Wzrost liczby przedsiębiorstw zdolnych do trwałego funkcjonowania 

Schemat: Wsparcie w formie bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

 
   

 

Kryterium  Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 
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A Kryteria ogólne 

A.1  Kryteria formalne  
  

A.1.1 

Wniosek o dofinansowanie projektu 
został złożony we właściwym terminie, 
do właściwej instytucji i w odpowiedzi 

na właściwy konkurs. 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie projektu 
w terminie oraz do instytucji wskazanej w regulaminie konkursu, w odpowiedzi na 
właściwy konkurs. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie dokumentacji projektowej. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

  

A.1.2 

Wniosek o dofinansowanie projektu 
został złożony na właściwym 

formularzu. 

Ocenie podlega, czy wniosek o dofinansowanie projektu został złożony na 
formularzu udostępnionym przez IZ RPO. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

A.1.3 

Wniosek o dofinansowanie projektu 
wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) 

został wypełniony w języku polskim. 

Ocenie podlega, czy wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (jeśli 
dotyczy) został sporządzony w języku polskim (język urzędowy). 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu 

oraz treść załączników (o ile dotyczy). 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

  

 A.1.4 

Wybór partnera/ów projektu został 
dokonany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca dokonał wyboru partnera/ów zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów 
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-
2020 (Dz. U poz. 1146 ze zm.) – jeżeli dotyczy. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia stanowiącego integralną 

część wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie/nie dotyczy  
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 
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A.1.5 

Wnioskodawca oraz partner/rzy (jeśli 
dotyczy) nie podlegają wykluczeniu 

z możliwości otrzymania 
dofinansowania ze środków Unii 

Europejskiej. 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca oraz partner/rzy (jeśli dotyczy) nie podlegają 
wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii 
Europejskiej na podstawie:  

 art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.  
z 2013 r. 885 ze zm.), 

 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 (Dz.U. poz. 769), 

 art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jednolity: 
Dz.U. z 2015 r. poz. 1212). 

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia stanowiącego integralną 

część wniosku o dofinansowanie projektu.  

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

A.1.6 

Uczestnicy projektu kwalifikują się do 
objęcia wsparciem w ramach RPO WK-P 

2014-2020. 

Ocenie podlega, czy projekty w ramach EFS są realizowane na obszarze objętym 
RPO, tj. projekty skierowane do osób fizycznych w ramach RPO WK-P 2014-2020 
obejmują osoby mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub pracujące lub 
uczące się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, a w przypadku innych 
podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa 
kujawsko-pomorskiego. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie  
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

A.1.7 

Wydatki przewidziane w projekcie nie 
są współfinansowane z innych unijnych 

instrumentów finansowych. 

Ocenie podlega, czy wydatki przewidziane w projekcie nie są objęte wsparciem 
z innego unijnego funduszu lub instrumentu unijnego, ani z tego samego 
funduszu w ramach innego programu.  
 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia stanowiącego integralną 
część wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 
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A.1.8 

Realizacja projektu jest zgodna 
z przepisami art. 65 ust. 6 i art. 125 ust. 
3 lit. e) i f) Rozporządzenia Parlamentu 

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

Wnioskodawca złożył oświadczenie, że: 

 projekt nie został fizycznie zakończony lub w pełni zrealizowany przed 
złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu w rozumieniu art. 65 ust. 6 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 roku 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 (Dz. Urz. UE, L 347/320 z 20.12.2013 
r. z późn.zm.; dalej: rozporządzenie 1303/2013); 

 nie rozpoczął realizacji projektu przed dniem złożenia wniosku 
o dofinansowanie projektu albo, że realizując projekt przed dniem złożenia 
wniosku o dofinansowanie projektu, przestrzegał obowiązujących przepisów 
prawa dotyczących danego projektu zgodnie z art. 125 ust. 3 lit. e) 
rozporządzenia 1303/2013; 

 projekt nie obejmuje przedsięwzięć, które zostały objęte lub powinny zostać 
objęte procedurą odzyskiwania (w rozumieniu art. 71 rozporządzenia 
1303/2013) w następstwie przeniesienia działalności produkcyjnej poza obszar 
objęty programem zgodnie z art. 125 ust. 3 lit. f) rozporządzenia 1303/2013. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia stanowiącego integralną 
część wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie  
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 
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 A.1.9 

Roczny obrót wnioskodawcy 
i partnera/ów (jeśli dotyczy) jest równy 

lub wyższy od rocznych wydatków 
w projekcie.  

Ocenie podlega, czy roczny obrót
84

 wnioskodawcy i partnera/ów (jeśli dotyczy) 
jest równy lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie.  
W celu spełnienia przedmiotowego kryterium, wnioskodawca i partner (jeśli 
dotyczy) musi wskazać obrót za ostatni zamknięty rok obrotowy. Wskazany obrót 
musi być równy lub wyższy od rocznych wydatków (łącznie z kosztami pośrednimi) 
w projekcie. W przypadku, gdy projekt trwa dłużej niż jeden rok kalendarzowy (12 
miesięcy) należy wartość obrotów odnieść do roku realizacji projektu, w którym 
wartość planowanych wydatków jest najwyższa. W przypadku wnioskodawcy, 
który realizuje projekt w okresie nieprzekraczającym dwunastu miesięcy, 
wskazane przez niego obroty należy odnieść do całkowitej wartości projektu. 
Weryfikacja spełnienia przedmiotowego kryterium będzie odbywała się 
w analogiczny sposób również wtedy, gdy projekt trwający krócej niż rok będzie 
realizowany na przełomie lat, wówczas wartość obrotu należy odnieść do 
całkowitych wydatków w projekcie, z pominięciem faktu, że jego realizacja 
odbywa się na przełomie lat. 
 
Kryterium nie dotyczy projektów partnerskich, w których liderem jest jednostka 
sektora finansów publicznych. W przypadku realizacji projektów w partnerstwie 
pomiędzy podmiotem niebędącym jednostką  sektora finansów publicznych 
(liderem) a podmiotem będącym jednostką sektora finansów publicznych, 
porównywane są tylko te wydatki i obrót, które dotyczą podmiotu niebędącego 
jednostką sektora finansów publicznych. 
 
 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie/nie dotyczy  
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 
  

                                                           
84 Za obrót należy przyjąć sumę przychodów uzyskanych przez podmiot na poziomie ustalania wyniku na działalności gospodarczej – tzn. jest to suma przychodów ze sprzedaży netto, pozostałych przychodów 

operacyjnych oraz przychodów finansowych.  

W przypadku podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej i jednocześnie niebędących jednostkami sektora finansów publicznych jako obroty należy rozumieć wartość przychodów (w tym przychodów 

osiągniętych z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację projektów) osiągniętych w poprzednim roku przez danego wnioskodawcę/partnera (o ile dotyczy).  

W przypadku projektów, w których udzielane jest wsparcie zwrotne w postaci pożyczek lub poręczeń jako obrót należy rozumieć kwotę kapitału pożyczkowego i poręczeniowego, jakim dysponowali 
wnioskodawca/partnerzy (o ile dotyczy) w poprzednim zamkniętym roku obrotowym. 
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A.1.10 

Wnioskodawca prowadzi biuro projektu 
na obszarze województwa kujawsko-

pomorskiego. 

Ocenie podlega, czy w okresie realizacji projektu wnioskodawca prowadzi biuro 
projektu na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. W biurze 
przechowywana jest pełna oryginalna dokumentacja  wdrażanego projektu 
(z wyłączeniem dokumentów, których miejsce przechowywania uregulowano 
odpowiednimi przepisami). 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

A.2  Kryteria horyzontalne  

A.2.1 

Zgodność Projektu  
z Regionalnym Programem 

Operacyjnym Województwa Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz 

 Szczegółowym Opisem Osi 
Priorytetowych RPO WK-P 2014-2020. 

Ocenie podlega zgodność projektu z RPO WK-P 2014-2020 oraz SzOOP dla  
danego działania/poddziałania. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

A.2.2 

Projekt jest zgodny z przepisami 
dotyczącymi pomocy publicznej (lub 

pomocy de minimis). 

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z przepisami dotyczącymi pomocy 
publicznej/pomocy de minimis. 
 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie/ nie dotyczy 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

A.2.3 
Projekt jest zgodny z właściwymi 

przepisami prawa unijnego i krajowego.  

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa unijnego 
i krajowego. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

  

A.2.4 

Projekt zakłada rozliczanie kosztów 
w oparciu o uproszczone metody 

rozliczania wydatków. 

Ocenie podlega, czy w projekcie o wartości wkładu publicznego (środków 
publicznych) nieprzekraczającej kwoty 100 000 EUR (wyrażonej w zł) wydatki są 
rozliczane uproszczonymi metodami, na zasadach określonych w Wytycznych 
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie/ nie dotyczy 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

  

A.2.5 

Projekt zakłada prawidłowy poziom 
kosztów pośrednich zgodnie ze 

stawkami ryczałtowymi określonymi 
w Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności 

Ocenie podlega prawidłowość założonego poziomu kosztów pośrednich zgodnie 
ze stawkami ryczałtowymi określonymi w Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 
lata 2014-2020. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 
 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 
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na lata 2014-2020. 

A.2.6 

Projekt jest zgodny z zasadą równości 
szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami. 

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans 
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (zgodnie 
z art. 7 rozporządzenia 1303/2013). 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

A.2.7 

Projekt jest zgodny z zasadą równości 
szans kobiet i mężczyzn  

w oparciu o standard minimum. 

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i 
mężczyzn w oparciu o  standard minimum. 
 

W ramach kryterium weryfikowane będzie spełnienie standardu minimum 
oceniane na podstawie kryteriów oceny określonych w 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.   
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 
 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

A.2.8 
Projekt jest zgodny  z zasadą 
zrównoważonego rozwoju. 

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju 
(zgodnie z art. 8 rozporządzenia 1303/2013). 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

A.3 Kryteria merytoryczne – punktowe (suma punktów: 60) 

Jakości projektu 

A.3.1 

Potrzeba realizacji 
projektu oraz zasadność 

wyboru grupy 
docelowej.  

Ocenie podlega uzasadnienie potrzeby realizacji projektu w kontekście: 

 problemu/ów grupy docelowej w powiązaniu ze specyficznymi jej cechami, na 
obszarze realizacji projektu, na które odpowiedź stanowi cel projektu, 

 wskazania wiarygodnych i miarodajnych danych i źródeł potwierdzających 
występowanie opisanego/ych problemu/ów. 

 
Ocenie podlega, czy dobór grupy docelowej jest adekwatny do założeń projektu 

i regulaminu konkursu. 
 
Projekt może uzyskać maksymalnie 10 pkt. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Ocena spełniania kryteriów merytorycznych 
punktowych polega na przyznaniu liczby punktów 
w ramach dopuszczalnych limitów wyznaczonych 
minimalną i maksymalną liczbą punktów, które 

można uzyskać za dane kryterium. Spełnienie przez 
projekt wskazanych kryteriów oznacza uzyskanie od 

każdego z obydwu oceniających co najmniej 60% 
punktów za spełnianie poszczególnych kryteriów. 

A.3.2 
Cel projektu oraz 

poprawność doboru 

Ocenie podlega: 

 trafność doboru celu projektu w kontekście opisanej sytuacji problemowej, 
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wskaźników.  możliwość osiągnięcia w ramach projektu skwantyfikowanych wskaźników 
rezultatu i produktu, w tym: 

 adekwatność i założona do osiągnięcia wartość wskaźników; 

 opis źródeł weryfikacji/ pozyskania danych do pomiaru wskaźników 
i częstotliwości pomiaru. 
 

Projekt może uzyskać maksymalnie 10 pkt. 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

A.3.3 

Trafność doboru zadań 
i opis zadań 

w kontekście osiągnięcia 
celów/wskaźników 

projektu. 

Ocenie podlega opis zadań, tj. : 

 opis sposobu rekrutacji uczestników/uczestniczek projektu, 

 adekwatność doboru zadań i ich merytoryczna zawartość w świetle 
zdiagnozowanego/ych problemu/ów, 

 trwałość projektu (o ile dotyczy), 

 racjonalność harmonogramu zadań, 

 sposób zarządzania projektem. 
 
Projekt może uzyskać maksymalnie 25 pkt. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Wnioskodawcy A.3.4 

Potencjał 
i doświadczenie 
wnioskodawcy 
i partnera/ów. 

Ocenie podlega opis potencjału i doświadczenia  wnioskodawcy i partnera/ów, tj.: 

 doświadczenie wnioskodawcy/partnera/ów w obszarze tematycznym, którego 
dotyczy realizowany projekt, na danym terytorium i w pracy z daną grupą 
docelową, 

 potencjał kadrowy/merytoryczny wykorzystywany w ramach projektu, 

 potencjał techniczny wykorzystywany w ramach projektu. 
 
Projekt może uzyskać maksymalnie 15 pkt. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

A.4 Kryteria merytoryczne - zero-jedynkowe 

Jakości projektu A.4.1 
Projekt jest zgodny 

z regulaminem 
konkursu. 

Ocenie podlega, czy projekt spełnia wymogi wskazane w Regulaminie konkursu 

w rozdziale „Przedmiot konkursu”, wynikające z zapisów wytycznych 

horyzontalnych i programowych oraz wymogi  IZ RPO wynikające ze specyfiki 

danego konkursu, a także wymogi IZ RPO dotyczące spójności wewnętrznej 

wniosku o dofinansowanie projektu i logiki projektowej. 

Ocenie podlega, czy projekt spełnia wymogi wskazane w Regulaminie konkursu 

w rozdziale „Wymagania dotyczące wskaźników rezultatu i produktu”. 

 
Ocena spełnienia kryteriów wyboru projektu polega 

na dokonaniu oceny bezwarunkowej 
TAK/NIE 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 
wniosku) lub oceny warunkowej. 
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Możliwość oceny warunkowej. Zmiany wynikające z poprawy błędów we wniosku 
o dofinansowanie projektu nie mogą przyczyniać się do zmiany założeń projektu, 
ogólnej koncepcji oraz zaplanowanego do realizacji celu projektu. Zmiany we 
wniosku o dofinansowanie projektu mogą być dokonane wyłącznie w zakresie 
wskazanym przez IOK. 

  
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Finansowania 
projektu 

A.4.2 

Budżet - niezbędność 
wydatków do realizacji 
zaplanowanych działań. 

Ocenie podlega niezbędność planowanych wydatków w budżecie projektu: 
- czy wynikają one bezpośrednio z opisanych działań oraz przyczyniają się do 

osiągnięcia  produktów  projektu, 
- czy nie ujęto wydatków, które wykazano jako potencjał wnioskodawcy (chyba że 

stanowią wkład własny). 
 
Możliwość oceny warunkowej. Zmiany wynikające z poprawy błędów we wniosku 
o dofinansowanie projektu nie mogą przyczyniać się do zmiany założeń projektu, 
ogólnej koncepcji oraz zaplanowanego do realizacji celu projektu. Zmiany we 
wniosku o dofinansowanie projektu mogą być dokonane wyłącznie w zakresie 
wskazanym przez IOK. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 
 

A.4.3 

Budżet - racjonalność 
i efektywność 

wydatków. 

 
Ocenie podlega racjonalność i efektywność planowanych wydatków: 
- czy są adekwatne do zakresu i specyfiki projektu, czasu jego realizacji oraz 

planowanych produktów projektu, 
- czy są zgodne ze stawkami rynkowymi i/lub z taryfikatorem wydatków, 
- czy określone w projekcie nakłady finansowe służą osiągnięciu możliwie 

najkorzystniejszych efektów realizacji zadań. 
 
Możliwość oceny warunkowej. Zmiany wynikające z poprawy błędów we wniosku 
o dofinansowanie projektu nie mogą przyczyniać się do zmiany założeń projektu, 
ogólnej koncepcji oraz zaplanowanego do realizacji celu projektu. Zmiany we 
wniosku o dofinansowanie projektu mogą być dokonane wyłącznie w zakresie 
wskazanym przez IOK. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

 
A.4.4 

Budżet - 
kwalifikowalność 

wydatków. 

Ocenie podlega kwalifikowalność wydatków pod kątem zgodności z Wytycznymi 
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
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Spójności na lata 2014-2020. 
 
Możliwość oceny warunkowej. Zmiany wynikające z poprawy błędów we wniosku 
o dofinansowanie projektu nie mogą przyczyniać się do zmiany założeń projektu, 
ogólnej koncepcji oraz zaplanowanego do realizacji celu projektu. Zmiany we 
wniosku o dofinansowanie projektu mogą być dokonane wyłącznie w zakresie 
wskazanym przez IOK. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

A.4.5 

Budżet - prawidłowość 
sporządzenia budżetu 

projektu. 

Ocenie podlega prawidłowość sporządzenia budżetu projektu pod kątem 
zgodności z zapisami regulaminu konkursu. 
 
Możliwość oceny warunkowej. Zmiany wynikające z poprawy błędów we wniosku 
o dofinansowanie projektu nie mogą przyczyniać się do zmiany założeń projektu, 
ogólnej koncepcji oraz zaplanowanego do realizacji celu projektu. Zmiany we 
wniosku o dofinansowanie projektu mogą być dokonane wyłącznie w zakresie 
wskazanym przez IOK. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

B. Kryteria szczegółowe 

B.1 Kryteria dostępu PODDZIAŁANIE 8.3 

B.1.1 
Wnioskodawca składa maksymalnie 
2 wnioski o dofinansowanie projektu 

w odpowiedzi na dany konkurs. 

Kryterium oznacza, że jeden podmiot, w ramach złożonych wniosków 
o dofinansowanie projektu, może wystąpić maksymalnie dwa razy tzn.: 

1. dwa razy jako lider  
2. lub dwa razy jako partner 
3. lub raz jako lider a raz jako partner. 

 
W przypadku wnioskodawcy/partnera, którego jednostki/oddziały terenowe 
posiadają osobowość prawną, jednostki/oddziały te mogą składać wnioski 
o dofinansowanie projektu niezależnie od jednostki głównej. 
W przypadku wnioskodawcy/partnera, którego jednostki/oddziały terenowe nie 
posiadają osobowości prawnej, jednostki/oddziały te mogą składać wnioski 
w ramach niniejszego konkursu, po uzyskaniu zgody jednostki głównej tj. 
pełnomocnictwa szczególnego do działania w ramach niniejszego konkursu, 
w imieniu tej jednostki. 
 
UWAGA: 
Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu przez jednostkę/oddział terenowy 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 
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nieposiadający osobowości prawnej, które będą wskazane jako realizator we 
wniosku o dofinansowanie projektu, nie wyczerpuje limitu 2 wniosków złożonych 
przez jednostkę główną lub pozostałe jednostki/oddziały terenowe. Każda 
jednostka główna oraz każda jednostka/oddział terenowy może złożyć 
maksymalnie po 2 wnioski o dofinansowanie projektu w odpowiedzi na konkurs 
tzn.: 

1.  dwa razy jako lider  
2. lub dwa razy jako partner 
3. lub raz jako lider a raz jako partner. 

 
Kryterium weryfikowane na podstawie Rejestru wniosków o dofinansowanie 
projektu złożonych w odpowiedzi na konkurs. 

B.1.2 
Wkład własny został określony na 

prawidłowym poziomie. 

 
Ocenie podlega, czy wkład własny stanowi nie mniej niż 5% wartości projektu 
pomniejszonej o wartość dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.  
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 
 

B.1.3 

Wsparcie w ramach projektu udzielone 
zostanie nie później niż do 31.12.2018 

r., w tym wsparcie w formie 
bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej do 
30.06.2018 r. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy zaplanowane w projekcie 
wsparcie zostanie udzielone nie później niż do 31.12.2018 r., w tym wsparcie 
w formie bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej do 
30.06.2018 r. 

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

B.1.4 
Projekt zakłada realizację wsparcia 

kompleksowego z zakresu 
przedsiębiorczości 

Projekt obligatoryjnie przewiduje: 

 działania szkoleniowo-doradcze dla osób planujących rozpoczęcie 

działalności gospodarczej, 

 wsparcie w formie bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej nie wyższe niż 6-krotna wysokość przeciętnego 

wynagrodzenia
85

 na osobę, 

 wsparcie pomostowe dla osób, które rozpoczęły prowadzenie 

działalności gospodarczej w ramach danego projektu, obejmujące:  

a) usługi doradczo-szkoleniowe o charakterze specjalistycznym 

(indywidualne i grupowe) udzielane w okresie pierwszych 12 miesięcy 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

                                                           
85

 W rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn.zm.). 
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prowadzenia działalności gospodarczej,  

b) usługi asystentury z wykorzystaniem mentoringu, 

c) wsparcie finansowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niż 

równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa 

w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego 

na dzień wypłacenia wsparcia bezzwrotnego (dotacji) przez okres od 6 

do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności 

gospodarczej. 

W ramach projektu należy objąć każdego uczestnika projektu wsparciem z 

zakresu: 

1. doradztwa zawodowego przynajmniej przed otrzymaniem wsparcia (tj. 

na etapie rekrutacji), w celu określenia predyspozycji i umiejętności 

przedsiębiorczych; 

2. działań szkoleniowych przygotowujących do prowadzenia działalności 

gospodarczej. 

Należy również zaplanować przynajmniej jeden rodzaj wsparcia pomostowego dla 

osób, które rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej w ramach danego 

projektu. 

UWAGA: istnieje możliwość zwolnienia ze wsparcia szkoleniowego uczestników, 

którzy udokumentują, że ich wiedza i kwalifikacje umożliwiają rozpoczęcie 

działalności bez konieczności szkolenia.  

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

B.1.5 

Projekt zakłada utworzenie, w wyniku 

realizacji projektu, przedsiębiorstw 

posiadających  siedzibę lub oddział na 

terenie województwa kujawsko-

pomorskiego  

 

Ocenie podlega czy wnioskodawca zapewnił, że utworzone, w wyniku realizacji 

projektu, przedsiębiorstwa posiadają siedzibę lub oddział na terenie 

województwa kujawsko-pomorskiego.  

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 
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B.1.6 

Projekt zakłada, że działalności 

gospodarcze rozpoczęte w ramach 

projektu prowadzone będą przez okres 

co najmniej 12 miesięcy od dnia  

zakończenia wsparcia w ramach 

projektu 

Ocenie podlega czy w treści wniosku o dofinansowanie projektu zawarto 

zobowiązanie, że rozpoczęte w ramach projektu działalności gospodarcze będą 

prowadzone przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia zakończenia wsparcia 

w ramach projektu (zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG lub KRS).  

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

B.1.7 

Jeśli projekt przewiduje realizację 
szkoleń to ich efektem jest uzyskanie 
kwalifikacji lub nabycie kompetencji 
(w rozumieniu Wytycznych Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju w zakresie 

monitorowania postępu rzeczowego 
realizacji programów operacyjnych na 

lata 2014-2020), potwierdzonych 
odpowiednim dokumentem (np. 

certyfikatem). Uzyskanie kwalifikacji lub 
kompetencji jest każdorazowo 

weryfikowane poprzez 
przeprowadzenie odpowiedniego ich 

sprawdzenia (np. w formie egzaminu). 

Kryterium odnosi się do projektów, w których zaplanowano wsparcie w postaci 
szkoleń. Formalna weryfikacja wiedzy i umiejętności wpłynie pozytywnie na 
zwiększenie wiarygodności uzyskanych przez uczestnika projektu kwalifikacji i/lub 
kompetencji. 

Poprzez uzyskanie kwalifikacji należy rozumieć określony zestaw efektów uczenia 
się (kompetencji), których osiągnięcie zostało formalnie potwierdzone przez 
upoważnioną do tego instytucję zgodnie z ustalonymi standardami. Nadanie 
kwalifikacji następuje w wyniku walidacji i certyfikacji.  

Kompetencje to wyodrębniony zestaw efektów uczenia się. Opis kompetencji 
zawiera jasno określone warunki, które powinien spełniać uczestnik projektu 
ubiegający się o nabycie kompetencji, tj. wyczerpującą informację o efektach 
uczenia się oraz kryteria i  metody ich weryfikacji. Nabycie kompetencji 
weryfikowane będzie w 4 etapach: 

Zakres – zdefiniowanie grupy docelowej do objęcia wsparciem oraz wybranie 
obszaru interwencji EFS, który będzie poddany ocenie; 

Wzorzec – zdefiniowanie standardu wymagań, tj. efektów uczenia się, które 
osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań projektowych; 

Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów 
oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie; 

Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi 
wymaganiami (określonymi na etapie II z efektami uczenia się) po zakończeniu 
wsparcia udzielanego danej osobie. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie/nie dotyczy  
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 
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B.1.8 

W projekcie założono, iż co najmniej  

60% kosztów bezpośrednich  

przeznaczone jest na wypłatę 

bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej. 

 Ocenie podlega czy w ramach projektu założono, iż co najmniej 60% wartości 
kosztów bezpośrednich przeznaczone jest na wypłatę bezzwrotnych dotacji na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie  
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

B.2 Kryteria premiujące 

  

B.2.1 
Projekt zakłada, że utworzenie nowych 
przedsiębiorstw wpłynie na utworzenie 

dodatkowych miejsc pracy 

Ocenie podlega czy nowo powstałe,  w ramach projektu, przedsiębiorstwa będą 
tworzyły dodatkowe miejsca pracy. Kryterium będzie spełnione, jeżeli liczba 
utworzonych miejsc pracy będzie wyższa o 10% niż liczba utworzonych 
podmiotów/przedsiębiorstw w ramach projektu.  
Należy wykazać wszystkich pracowników zatrudnionych na okres co najmniej 
trzech miesięcy przynajmniej na ¼ etatu (na podstawie umowy o pracę 
w rozumieniu Kodeksu pracy) przez uczestników projektu w okresie do 12 
miesięcy od dnia uzyskania przez uczestnika wsparcia finansowego z EFS.  
Należy zwrócić uwagę, że założona wartość musi być tym większa, im większa jest 
liczba udzielonych dotacji w ramach projektu. 
 
Punkty będą przyznawane w następujący sposób:  

Tak – 10 pkt.  

Nie – 0 pkt.  

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Projekty, które otrzymały minimum punktowe od 
obydwu oceniających  podczas oceny spełniania 
kryteriów merytorycznych oraz spełniają kryteria 

premiujące, otrzymują premię punktową 
(maksymalnie 20 punktów). 

Projekty, które nie spełniają kryteriów 
premiujących, nie tracą punktów uzyskanych 

w ramach oceny formalno-merytorycznej. Waga 
punktowa poszczególnych kryteriów premiujących 

określona jest przy definicji kryterium. 
 

B.2.2 

Projekt skierowany jest w co najmniej 
80% do osób zamieszkujących na 

terenie powiatów o wysokiej stopie 
bezrobocia 

Ocenie podlega czy co najmniej 80% uczestników projektu zamieszkuje na terenie 
powiatów, w których wysokość opublikowanej przez GUS stopy bezrobocia 
przyjmuje wartość wyższą niż wysokość stopy bezrobocia dla całego 
województwa, wg. danych na 31 grudzień 2015 r. 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:  

Tak – 10 pkt.  

Nie – 0 pkt.  

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

 



121 

 

Działanie: 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego 
 

 
 

Poddziałanie: 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze 
Oś priorytetowa: 8. Aktywni na rynku pracy 
Priorytet Inwestycyjny: 8 iv Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie 
życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę 
Cel szczegółowy:  Zwiększenie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3  
Schemat: Nie dotyczy 

 
   

 

Kryterium  Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

A Kryteria ogólne 

A.1  Kryteria formalne  
  

A.1.1 

Wniosek o dofinansowanie projektu 
został złożony we właściwym terminie, 
do właściwej instytucji i w odpowiedzi 

na właściwy konkurs 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie projektu 
w terminie oraz do instytucji wskazanej w regulaminie konkursu, w odpowiedzi na 
właściwy konkurs. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie dokumentacji projektowej. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

  

A.1.2 

Wniosek o dofinansowanie projektu 
został złożony na właściwym 

formularzu 

Ocenie podlega, czy wniosek o dofinansowanie projektu został złożony na 
formularzu udostępnionym przez IZ RPO. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

A.1.3 

Wniosek o dofinansowanie projektu 
wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) 

został wypełniony w języku polskim 

Ocenie podlega, czy wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (jeśli 
dotyczy) został sporządzony w języku polskim (język urzędowy). 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu 

oraz treść załączników (o ile dotyczy). 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 
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 A.1.4 

Wybór partnera/ów projektu został 
dokonany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca dokonał wyboru partnera/ów zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów 
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-
2020 (Dz. U poz. 1146 ze zm.) – jeżeli dotyczy. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia stanowiącego integralną 

część wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie/nie dotyczy  
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

A.1.5 

Wnioskodawca oraz partner/rzy (jeśli 
dotyczy) nie podlegają wykluczeniu 

z możliwości otrzymania 
dofinansowania ze środków Unii 

Europejskiej 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca oraz partner/rzy (jeśli dotyczy) nie podlegają 
wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii 
Europejskiej na podstawie:  

 art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz.U.  z 2013 r. 885 ze zm.), 

 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 (Dz.U. poz. 769), 

 art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. 
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 
groźbą kary (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 1212). 

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia stanowiącego integralną 

część wniosku o dofinansowanie projektu.  

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

A.1.6 

Uczestnicy projektu kwalifikują się do 
objęcia wsparciem w ramach RPO WK-P 

2014-2020 

Ocenie podlega, czy projekty w ramach EFS są realizowane na obszarze objętym 
RPO, tj. projekty skierowane do osób fizycznych w ramach RPO WK-P 2014-2020 
obejmują osoby mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub pracujące lub 
uczące się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, a w przypadku innych 
podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa 
kujawsko-pomorskiego. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie  
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

A.1.7 

Wydatki przewidziane w projekcie nie 
są współfinansowane z innych unijnych 

instrumentów finansowych 

Ocenie podlega, czy wydatki przewidziane w projekcie nie są objęte wsparciem 
z innego unijnego funduszu lub instrumentu unijnego, ani z tego samego 
funduszu w ramach innego programu.  
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia stanowiącego integralną 

część wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 
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A.1.8 

Realizacja projektu jest zgodna 
z przepisami art. 65 ust. 6 i art. 125 ust. 
3 lit. e) i f) Rozporządzenia Parlamentu 

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

Wnioskodawca złożył oświadczenie, że: 

 projekt nie został fizycznie zakończony lub w pełni zrealizowany przed 
złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu w rozumieniu art. 65 ust. 6 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 
17 grudnia 2013 roku 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 (Dz. Urz. UE, L 
347/320 z 20.12.2013 r. z późn.zm.; dalej: rozporządzenie 1303/2013); 

 nie rozpoczął realizacji projektu przed dniem złożenia wniosku 
o dofinansowanie projektu albo, że realizując projekt przed dniem złożenia 
wniosku o dofinansowanie projektu, przestrzegał obowiązujących przepisów 
prawa dotyczących danego projektu zgodnie z art. 125 ust. 3 lit. e) 
rozporządzenia 1303/2013; 

 projekt nie obejmuje przedsięwzięć, które zostały objęte lub powinny zostać 
objęte procedurą odzyskiwania (w rozumieniu art. 71 rozporządzenia 
1303/2013) w następstwie przeniesienia działalności produkcyjnej poza 
obszar objęty programem zgodnie z art. 125 ust. 3 lit. f) rozporządzenia 
1303/2013. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia stanowiącego integralną 
część wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie  
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 
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 A.1.9 

Roczny obrót wnioskodawcy 
i partnera/ów (jeśli dotyczy) jest równy 

lub wyższy od rocznych wydatków 
w projekcie  

Ocenie podlega, czy roczny obrót
86

 wnioskodawcy i partnera/ów (jeśli dotyczy) 
jest równy lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie.  
W celu spełnienia przedmiotowego kryterium, wnioskodawca i partner (jeśli 
dotyczy) musi wskazać obrót za ostatni zamknięty rok obrotowy. Wskazany obrót 
musi być równy lub wyższy od rocznych wydatków (łącznie z kosztami pośrednimi) 
w projekcie. W przypadku, gdy projekt trwa dłużej niż jeden rok kalendarzowy (12 
miesięcy) należy wartość obrotów odnieść do roku realizacji projektu, w którym 
wartość planowanych wydatków jest najwyższa. W przypadku wnioskodawcy, 
który realizuje projekt w okresie nieprzekraczającym dwunastu miesięcy, 
wskazane przez niego obroty należy odnieść do całkowitej wartości projektu. 
Weryfikacja spełnienia przedmiotowego kryterium będzie odbywała się 
w analogiczny sposób również wtedy, gdy projekt trwający krócej niż rok będzie 
realizowany na przełomie lat, wówczas wartość obrotu należy odnieść do 
całkowitych wydatków w projekcie, z pominięciem faktu, że jego realizacja 
odbywa się na przełomie lat. 
 
Kryterium nie dotyczy projektów partnerskich, w których liderem jest jednostka 
sektora finansów publicznych. W przypadku realizacji projektów w partnerstwie 
pomiędzy podmiotem niebędącym jednostką  sektora finansów publicznych 
(liderem) a podmiotem będącym jednostką sektora finansów publicznych, 
porównywane są tylko te wydatki i obrót, które dotyczą podmiotu niebędącego 
jednostką sektora finansów publicznych. 
 
 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie/nie dotyczy  
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 
  

A.1.10 

Wnioskodawca prowadzi biuro projektu 
na obszarze województwa kujawsko-

pomorskiego 

Ocenie podlega, czy w okresie realizacji projektu wnioskodawca prowadzi biuro 
projektu na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. W biurze 
przechowywana jest pełna oryginalna dokumentacja  wdrażanego projektu 
(z wyłączeniem dokumentów, których miejsce przechowywania uregulowano 
odpowiednimi przepisami). 
 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

                                                           
86 Za obrót należy przyjąć sumę przychodów uzyskanych przez podmiot na poziomie ustalania wyniku na działalności gospodarczej – tzn. jest to suma przychodów ze sprzedaży netto, pozostałych przychodów 

operacyjnych oraz przychodów finansowych.  

W przypadku podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej i jednocześnie niebędących jednostkami sektora finansów publicznych jako obroty należy rozumieć wartość przychodów (w tym przychodów 

osiągniętych z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację projektów) osiągniętych w poprzednim roku przez danego wnioskodawcę/partnera (o ile dotyczy).  

W przypadku projektów, w których udzielane jest wsparcie zwrotne w postaci pożyczek lub poręczeń jako obrót należy rozumieć kwotę kapitału pożyczkowego i poręczeniowego, jakim dysponowali 
wnioskodawca/partnerzy (o ile dotyczy) w poprzednim zamkniętym roku obrotowym. 
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Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

A.2  Kryteria horyzontalne  

A.2.1 

Zgodność Projektu  
z Regionalnym Programem 

Operacyjnym Województwa Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz 

 Szczegółowym Opisem Osi 
Priorytetowych RPO WK-P 2014-2020 

Ocenie podlega zgodność projektu z RPO WK-P 2014-2020 oraz SzOOP dla  
danego działania/poddziałania. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

A.2.2 

Projekt jest zgodny z przepisami 
dotyczącymi pomocy publicznej (lub 

pomocy de minimis) 

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z przepisami dotyczącymi pomocy 
publicznej/pomocy de minimis. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie/ nie dotyczy 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

A.2.3 
Projekt jest zgodny z właściwymi 

przepisami prawa unijnego i krajowego  

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa unijnego 
i krajowego. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

  

A.2.4 

Projekt zakłada rozliczanie kosztów 
w oparciu o uproszczone metody 

rozliczania wydatków 

Ocenie podlega, czy w projekcie o wartości wkładu publicznego (środków 
publicznych) nieprzekraczającej kwoty 100 000 EUR (wyrażonej w zł) wydatki są 
rozliczane uproszczonymi metodami, na zasadach określonych w Wytycznych 
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie/ nie dotyczy 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

  

A.2.5 

Projekt zakłada prawidłowy poziom 
kosztów pośrednich zgodnie ze 

stawkami ryczałtowymi określonymi 
w Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności 

Ocenie podlega prawidłowość założonego poziomu kosztów pośrednich zgodnie 
ze stawkami ryczałtowymi określonymi w Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 
lata 2014-2020. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 
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na lata 2014-2020 

A.2.6 

Projekt jest zgodny z zasadą równości 
szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami 

Ocenie podlega, czy projekt  jest zgodny z zasadą równości szans 
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (zgodnie 
z art. 7 rozporządzenia 1303/2013). 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

A.2.7 

Projekt jest zgodny z zasadą równości 
szans kobiet i mężczyzn  

w oparciu o standard minimum 

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i 
mężczyzn w oparciu o  standard minimum. 
 

W ramach kryterium weryfikowane będzie spełnienie standardu minimum 
oceniane na podstawie kryteriów oceny określonych w 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.   
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

A.2.8 
Projekt jest zgodny  z zasadą 
zrównoważonego rozwoju 

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju 
(zgodnie z art. 8 rozporządzenia 1303/2013). 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

A.3 Kryteria merytoryczne – punktowe (suma punktów: 60) 

Jakości projektu A.3.1 
Potrzeba realizacji 

projektu oraz zasadność 
wyboru grupy docelowej  

Ocenie podlega uzasadnienie potrzeby realizacji projektu w kontekście: 

 problemu/ów grupy docelowej w powiązaniu ze specyficznymi jej cechami, 
na obszarze realizacji projektu, na które odpowiedź stanowi cel projektu, 

 wskazania wiarygodnych i miarodajnych danych i źródeł potwierdzających 
występowanie opisanego/ych problemu/ów. 

 
Ocenie podlega, czy dobór grupy docelowej jest adekwatny do założeń projektu 

i regulaminu konkursu. 
 
Projekt może uzyskać maksymalnie 10 pkt. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Ocena spełniania kryteriów merytorycznych 
punktowych polega na przyznaniu liczby punktów 
w ramach dopuszczalnych limitów wyznaczonych 
minimalną i maksymalną liczbą punktów, które 

można uzyskać za dane kryterium. Spełnienie przez 
projekt wskazanych kryteriów oznacza uzyskanie od 

każdego z obydwu oceniających co najmniej 60% 
punktów za spełnianie poszczególnych kryteriów. 
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A.3.2 
Cel projektu oraz 

poprawność doboru 
wskaźników 

Ocenie podlega: 

 trafność doboru celu projektu w kontekście opisanej sytuacji problemowej, 

 możliwość osiągnięcia w ramach projektu skwantyfikowanych wskaźników 
rezultatu i produktu, w tym: 

 adekwatność i założona do osiągnięcia wartość wskaźników; 

 opis źródeł weryfikacji/ pozyskania danych do pomiaru wskaźników 
i częstotliwości pomiaru. 
 

Projekt może uzyskać maksymalnie 10 pkt. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

A.3.3 

Trafność doboru zadań 
i opis zadań 

w kontekście osiągnięcia 
celów/wskaźników 

projektu 

Ocenie podlega opis zadań, tj. : 

 opis sposobu rekrutacji uczestników/uczestniczek projektu, 

 adekwatność doboru zadań i ich merytoryczna zawartość w świetle 
zdiagnozowanego/ych problemu/ów, 

 trwałość projektu (o ile dotyczy), 

 racjonalność harmonogramu zadań, 

 sposób zarządzania projektem. 
 
Projekt może uzyskać maksymalnie 25 pkt. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Wnioskodawcy A.3.4 

Potencjał 
i doświadczenie 
wnioskodawcy 
i partnera/ów 

Ocenie podlega opis potencjału i doświadczenia  wnioskodawcy i partnera/ów, tj.: 

 doświadczenie wnioskodawcy/partnera/ów w obszarze tematycznym, 
którego dotyczy realizowany projekt, na danym terytorium i w pracy z daną 
grupą docelową, 

 potencjał kadrowy/merytoryczny wykorzystywany w ramach projektu, 

 potencjał techniczny wykorzystywany w ramach projektu. 
 
Projekt może uzyskać maksymalnie 15 pkt. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

A.4 Kryteria merytoryczne - zero-jedynkowe 

Jakości projektu A.4.1 
Projekt jest zgodny 

z regulaminem konkursu 

Ocenie podlega, czy projekt spełnia wymogi wskazane w Regulaminie konkursu 

w rozdziale „Przedmiot konkursu”, wynikające z zapisów wytycznych 

horyzontalnych i programowych oraz wymogi IZ RPO wynikające ze specyfiki 

danego konkursu, a także wymogi IZ RPO dotyczące spójności wewnętrznej 

Ocena spełnienia kryteriów wyboru projektu polega 
na dokonaniu oceny bezwarunkowej 

 TAK/NIE  
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 
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wniosku o dofinansowanie projektu i logiki projektowej. 

Ocenie podlega, czy projekt spełnia wymogi wskazane w Regulaminie konkursu 

w rozdziale „Wymagania dotyczące wskaźników rezultatu i produktu”. 

Możliwość oceny warunkowej. Zmiany wynikające z poprawy błędów we 
wniosku o dofinansowanie projektu nie mogą przyczyniać się do zmiany założeń 
projektu, ogólnej koncepcji oraz zaplanowanego do realizacji celu projektu. 
Zmiany we wniosku o dofinansowanie projektu mogą być dokonane wyłącznie w 
zakresie wskazanym przez IOK. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

wniosku) lub oceny warunkowej. 

Finansowania 
projektu 

A.4.2 

Budżet - niezbędność 
wydatków do realizacji 
zaplanowanych działań 

Ocenie podlega niezbędność planowanych wydatków w budżecie projektu: 
- czy wynikają one bezpośrednio z opisanych działań oraz przyczyniają się do 

osiągnięcia  produktów  projektu, 
- czy nie ujęto wydatków, które wykazano jako potencjał wnioskodawcy (chyba że 

stanowią wkład własny). 
 
Możliwość oceny warunkowej. Zmiany wynikające z poprawy błędów we wniosku 

o dofinansowanie projektu nie mogą przyczyniać się do zmiany założeń projektu, 

ogólnej koncepcji oraz zaplanowanego do realizacji celu projektu. Zmiany we 

wniosku o dofinansowanie projektu mogą być dokonane wyłącznie w zakresie 

wskazanym przez IOK. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

A.4.3 
Budżet - racjonalność 

i efektywność wydatków 

Ocenie podlega racjonalność i efektywność planowanych wydatków: 
- czy są adekwatne do zakresu i specyfiki projektu, czasu jego realizacji oraz 

planowanych produktów projektu, 
- czy są zgodne ze stawkami rynkowymi i/lub z taryfikatorem wydatków, 
- czy określone w projekcie nakłady finansowe służą osiągnięciu możliwie 

najkorzystniejszych efektów realizacji zadań. 
 
Możliwość oceny warunkowej. Zmiany wynikające z poprawy błędów we wniosku 
o dofinansowanie projektu nie mogą przyczyniać się do zmiany założeń projektu, 
ogólnej koncepcji oraz zaplanowanego do realizacji celu projektu. Zmiany we 
wniosku o dofinansowanie projektu mogą być dokonane wyłącznie w zakresie 
wskazanym przez IOK. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 
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A.4.4 

Budżet - 
kwalifikowalność 

wydatków 

Ocenie podlega kwalifikowalność wydatków pod kątem zgodności z Wytycznymi 
w zakresie kwalifikowalnosci wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020. 

 

Możliwość oceny warunkowej. Zmiany wynikające z poprawy błędów we wniosku 
o dofinansowanie projektu nie mogą przyczyniać się do zmiany założeń projektu, 
ogólnej koncepcji oraz zaplanowanego do realizacji celu projektu. Zmiany we 
wniosku o dofinansowanie projektu mogą być dokonane wyłącznie w zakresie 
wskazanym przez IOK. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

A.4.5 

Budżet - prawidłowość 
sporządzenia budżetu 

projektu 

Ocenie podlega prawidłowość sporządzenia budżetu projektu pod kątem 
zgodności z zapisami regulaminu konkursu. 
 
Możliwość oceny warunkowej. Zmiany wynikające z poprawy błędów we wniosku 

o dofinansowanie projektu nie mogą przyczyniać się do zmiany założeń projektu, 

ogólnej koncepcji oraz zaplanowanego do realizacji celu projektu. Zmiany we 

wniosku o dofinansowanie projektu mogą być dokonane wyłącznie w zakresie 

wskazanym przez IOK. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

B. Kryteria szczegółowe 

B.1 Kryteria dostępu PODDZIAŁANIE 8.4.1  

B.1.1 
Wnioskodawca składa maksymalnie 
2 wnioski o dofinansowanie projektu 

w odpowiedzi na dany konkurs 

Kryterium oznacza, że jeden podmiot, w ramach złożonych wniosków 
o dofinansowanie projektu, może wystąpić maksymalnie dwa razy tzn.: 

1.  dwa razy jako lider  
2. lub dwa razy jako partner 
3. lub raz jako lider a raz jako partner. 

 
W przypadku wnioskodawcy/partnera, którego jednostki/oddziały terenowe 
posiadają osobowość prawną, jednostki/oddziały te mogą składać wnioski 
o dofinansowanie projektu niezależnie od jednostki głównej. 
W przypadku wnioskodawcy/partnera, którego jednostki/oddziały terenowe nie 
posiadają osobowości prawnej, jednostki/oddziały te mogą składać wnioski 
w ramach niniejszego konkursu, po uzyskaniu zgody jednostki głównej tj. 
pełnomocnictwa szczególnego do działania w ramach niniejszego konkursu, 
w imieniu tej jednostki. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 
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UWAGA: 
Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu przez jednostkę/oddział terenowy 
nieposiadający osobowości prawnej, które będą wskazane jako realizator we 
wniosku o dofinansowanie projektu, nie wyczerpuje limitu 2 wniosków złożonych 
przez jednostkę główną lub pozostałe jednostki/oddziały terenowe. Każda 
jednostka główna oraz każda jednostka/oddział terenowy może złożyć 
maksymalnie po 2 wnioski o dofinansowanie projektu w odpowiedzi na konkurs 
tzn.: 

1.  dwa razy jako lider  
2. lub dwa razy jako partner 
3. lub raz jako lider a raz jako partner. 

 
Kryterium weryfikowane na podstawie Rejestru wniosków o dofinansowanie 
projektu złożonych w odpowiedzi na konkurs. 

B.1.2 
Wkład własny został określony na 

prawidłowym poziomie 

Ocenie podlega, czy wkład własny stanowi nie mniej niż 5% wydatków 
kwalifikowalnych projektu. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 
 

B.1.3 
Projekt kończy się nie później niż 

30.06.2018 r. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie okres realizacji projektu oraz 
prawidłowe jego wskazanie we wniosku o dofinansowanie projektu, tj. określenie 
daty końcowej nie później niż na  30.06.2018 r. 

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

B.1.4 

Koszty związane z bieżącym 
świadczeniem usług opieki nad dziećmi 
do lat 3 są finansowane przez okres nie 

dłuższy niż 12 miesięcy 

Ocenie podlega czy koszty związane z bieżącym świadczeniem usług opieki nad 

dziećmi do lat 3 względem konkretnego dziecka i opiekuna są finansowane ze 

środków EFS przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy  

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie  
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

B.1.5 

Finansowanie opieki nad dziećmi do 
lat 3 nie pokrywa kosztów działalności 
bieżącej miejsc opieki nad dziećmi do 
lat 3  utworzonych w ramach innych 
projektów współfinansowanych ze 

środków publicznych 

 

Ocenie podlega czy wnioskodawca określił we wniosku o dofinansowanie 

projektu, że zaplanowane w ramach projektu koszty związane z finansowaniem 

usługi opieki nad dziećmi do lat 3 nie będą pokrywać kosztów związanych 

z zapewnieniem finansowania działalności bieżącej nowych miejsc opieki nad 

dziećmi do lat 3 w formie żłobków lub klubów dziecięcych oraz dziennego 

opiekuna utworzonych w ramach innych projektów współfinansowanych ze 

środków publicznych w okresie realizacji tych projektów. 

Tak/nie  
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 
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W praktyce oznacza to, poza zawarciem odpowiedniej deklaracji we wniosku, że 

wnioskodawca przed udzieleniem wsparcia finansowego powinien zobowiązać 

uczestnika projektu do dostarczenia oświadczenia lub zaświadczenia, z którego 

będzie wynikać , że koszt usługi opieki nad dzieckiem do lat 3, który ma zostać 

pokryty w projekcie, nie stanowi kosztów finansowanych w ramach innych 

projektów współfinansowanych ze środków publicznych (realizowanych w tym 

samym okresie).  

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

B.1.6 

Jeśli projekt przewiduje realizację 
szkoleń to ich efektem jest uzyskanie 
kwalifikacji lub nabycie kompetencji 
(w rozumieniu Wytycznych Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju w zakresie 

monitorowania postępu rzeczowego 
realizacji programów operacyjnych na 

lata 2014-2020), potwierdzonych 
odpowiednim dokumentem (np. 

certyfikatem). Uzyskanie kwalifikacji lub 
kompetencji jest każdorazowo 

weryfikowane poprzez 
przeprowadzenie odpowiedniego ich 

sprawdzenia (np. w formie egzaminu). 

Kryterium odnosi się do projektów, w których zaplanowano wsparcie w postaci 

szkoleń. Formalna weryfikacja wiedzy i umiejętności wpłynie pozytywnie na 

zwiększenie wiarygodności uzyskanych przez uczestnika projektu kwalifikacji i/lub 

kompetencji.  

Poprzez uzyskanie kwalifikacji należy rozumieć określony zestaw efektów uczenia 

się (kompetencji), których osiągnięcie zostało formalnie potwierdzone przez 

upoważnioną do tego instytucję zgodnie z ustalonymi standardami. Nadanie 

kwalifikacji następuje w wyniku walidacji i certyfikacji.  

Kompetencje to wyodrębniony zestaw efektów uczenia się. Opis kompetencji 

zawiera jasno określone warunki, które powinien spełniać uczestnik projektu 

ubiegający się o nabycie kompetencji, tj. wyczerpującą informację o efektach 

uczenia się oraz kryteria i  metody ich weryfikacji. Nabycie kompetencji 

weryfikowane będzie w 4 etapach: 

Zakres – zdefiniowanie grupy docelowej do objęcia wsparciem oraz wybranie 

obszaru interwencji EFS, który będzie poddany ocenie; 

Wzorzec – zdefiniowanie standardu wymagań, tj. efektów uczenia się, które 

osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań projektowych; 

Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów 

oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie; 

Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi 

Tak/nie/nie dotyczy  
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 
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wymaganiami (określonymi na etapie II z efektami uczenia się) po zakończeniu 

wsparcia udzielanego danej osobie. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

B.1.7 

 
Projekt zakłada osiągnięcie 

efektywności zatrudnieniowej na 
poziomie 43% 

 

 
Ocenie podlega czy przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej zakładają 
osiągnięcie  efektywności zatrudnieniowej  na poziomie 43%. 
Ponadto należy zweryfikować, czy w projekcie zostanie osiągnięta efektywność 
zatrudnieniowa na poziomie 33% w odniesieniu do osób z 
niepełnosprawnościami. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie  
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

B.1.8 

Projekt zakłada, iż żadna z grup 
objętych wsparciem nie może stanowić 

więcej niż 70% uczestników projektu 

 

Ocenie podlega czy projekt zakłada uczestnictwo nie więcej niż 70% osób, które 
zaliczają się do osób powracających na rynek pracy po urlopie macierzyńskim lub 
rodzicielskim (osoby, które w dniu przystąpienia do projektu były osobami 
pracującymi) oraz nie więcej niż 70% osób wyłączonych z rynku pracy w związku 
ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 (osoby, które w dniu przystąpienia 
do projektu pozostawały bez pracy, w tym osoby przebywające na urlopie 
wychowawczym). 
 
Kryterium wynika z konieczności zrealizowania określonych docelowych wartości 
wskaźników. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 
 

Tak/nie  
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

B.1.9 

W przypadku kiedy projekt obejmuje 
działania aktywizacyjne i/lub 

szkoleniowe wspomagające proces 
powrotu na rynek pracy muszą one 

wynikać z przeprowadzonej 
indywidualnej diagnozy, w danym 

zakresie, konkretnej osoby/uczestnika 
projektu 

Ocenie podlega czy wnioskodawca wskazał w projekcie działania aktywizacyjne 
i/lub szkoleniowe, wspomagające proces powrotu na rynek pracy oraz opisał że 
ich realizacja będzie poprzedzona przeprowadzeniem indywidualnej diagnozy, 
w danym zakresie, konkretnej osoby/uczestnika projektu. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie/nie dotyczy  
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

B.2 Kryteria premiujące  

B.2.1 
Projekt  zapewnia preferencję osobom, 

zarejestrowanym w PUP jako 
bezrobotni, spełniającym założenia 

Ocenie podlega, czy w ramach projektu wnioskodawca zapewnia pierwszeństwo 
do udziału w projekcie opiekunom prawnym zarejestrowanym w powiatowym 
urzędzie pracy jako osoby bezrobotne, spełniającym założenia grupy docelowej 

Projekty, które otrzymały minimum punktowe od 
obydwu oceniających  podczas oceny spełniania 

kryteriów merytorycznych (punktowych) oraz 
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grupy docelowej  zamieszkującym na terenach pozbawionych, na dzień ogłoszenia naboru 
wniosków, miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. 
Wnioskodawca, aby otrzymać punkty premiujące zobowiązany jest do wskazania 
sposobu zapewnienia pierwszeństwa w dostępie osób należących do wskazanej 
grupy. 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

Tak – 15 pkt. 

Nie – 0 pkt. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

spełniają kryteria premiujące, otrzymują premię 
punktową (maksymalnie 25 punktów). 
Projekty, które nie spełniają kryteriów 

premiujących, nie tracą punktów uzyskanych 
w ramach oceny formalno-merytorycznej. Waga 

punktowa poszczególnych kryteriów premiujących 
określona jest przy definicji kryterium. 

 

B.2.2 

W projekcie minimum 15% będą 
stanowiły osoby 

z niepełnosprawnościami, 
powracające/lub wchodzące na rynek 

pracy po przerwie związanej 
z urodzeniem i/lub wychowaniem 

dziecka/ci 

Ocenie podlega czy w ramach projektu przewiduje się objęcie wsparciem 
minimum 15% osób z niepełnosprawnościami - w świetle przepisów ustawy z dnia 
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm. , a także ustawy 
z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, 
poz. 1375 z późn. zm.). 
 

Kryterium ma przyczynić się do aktywizacji zawodowej osób 
z niepełnosprawnościami w województwie kujawsko-pomorskim.  
 
Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

Tak – 5 pkt. 

Nie – 0 pkt. 

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

B.2.3 

W projekcie minimum 15% będą 
stanowiły osoby opiekujące się dziećmi 

do lat 3 z rodzin wielodzietnych, 
w których co najmniej jedno z rodziców 
powraca lub wchodzi na rynek pracy po 
przerwie związanej z urodzeniem i/lub 

wychowaniem dziecka/ci 

Ocenie podlega czy projekt zakłada wsparcie osób opiekujących się dziećmi do lat 
3 z rodzin wielodzietnych, rodzin zastępczych, wychowujących co najmniej troje 
dzieci (bez względu na wysokość osiąganych dochodów).  
Celem kryterium jest wsparcie, powiązane z zatrudnieniem lub powrotem do 

pracy osób będących grupą docelową projektu. Przy czym wsparcie to musi w 
pełni zagwarantować opiekę wszystkim dzieciom podlegającym opiece, aby 
umożliwić poszukiwanie i znalezienie zatrudnienia uczestnikowi projektu. 
 
Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

Tak – 5 pkt. 
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Nie – 0 pkt. 

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

 
 
Działanie: 8.4  Godzenie życia zawodowego i rodzinnego 

 
 

 
Poddziałanie: 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 
Oś priorytetowa: 8. Aktywni na rynku pracy    
Priorytet Inwestycyjny: 8 iv Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie 
życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę 
Cel szczegółowy:  Zwiększenie dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3  
Schemat: Polityka Terytorialna 

 
   

 

Kryterium  Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

A Kryteria ogólne 

A.1  Kryteria formalne  
  

A.1.1 

Wniosek o dofinansowanie projektu 
został złożony we właściwym terminie, 
do właściwej instytucji i w odpowiedzi 

na właściwy konkurs 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie projektu 
w terminie oraz do instytucji wskazanej w regulaminie konkursu, w odpowiedzi na 
właściwy konkurs. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie dokumentacji projektowej. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

  

A.1.2 

Wniosek o dofinansowanie projektu 
został złożony na właściwym 

formularzu 

Ocenie podlega, czy wniosek o dofinansowanie projektu został złożony na 
formularzu udostępnionym przez IZ RPO. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 
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A.1.3 

Wniosek o dofinansowanie projektu 
wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) 

został wypełniony w języku polskim 

Ocenie podlega, czy wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (jeśli 
dotyczy) został sporządzony w języku polskim (język urzędowy). 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu 

oraz treść załączników (o ile dotyczy). 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

  

 A.1.4 

Wybór partnera/ów projektu został 
dokonany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca dokonał wyboru partnera/ów zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów 
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-
2020 (Dz. U poz. 1146 ze zm.) – jeżeli dotyczy. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia stanowiącego integralną 

część wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie/nie dotyczy  
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

A.1.5 

Wnioskodawca oraz partner/rzy (jeśli 
dotyczy) nie podlegają wykluczeniu 

z możliwości otrzymania 
dofinansowania ze środków Unii 

Europejskiej 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca oraz partner/rzy (jeśli dotyczy) nie podlegają 
wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii 
Europejskiej na podstawie:  
−art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.  

z 2013 r. 885 ze zm.), 
  

− 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 (Dz.U. poz. 769), 
  

− art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jednolity: 
Dz.U.z 2015 r. poz. 1212). 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia stanowiącego integralną 

część wniosku o dofinansowanie projektu.  

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

A.1.6 

Uczestnicy projektu kwalifikują się do 
objęcia wsparciem w ramach RPO WK-P 

2014-2020 

Ocenie podlega, czy projekty w ramach EFS są realizowane na obszarze objętym 
RPO, tj. projekty skierowane do osób fizycznych w ramach RPO WK-P 2014-2020 
obejmują osoby mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub pracujące lub 
uczące się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, a w przypadku innych 
podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa 
kujawsko-pomorskiego. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie  
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 
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A.1.7 

Wydatki przewidziane w projekcie nie 
są współfinansowane z innych unijnych 

instrumentów finansowych 

Ocenie podlega, czy wydatki przewidziane w projekcie nie są współfinansowane 
z innych unijnych instrumentów finansowych. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia stanowiącego integralną 
część wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

  

A.1.8 

Realizacja projektu jest zgodna 
z przepisami art. 65 ust. 6 i art. 125 ust. 
3 lit. e) i f) Rozporządzenia Parlamentu 

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

Wnioskodawca złożył oświadczenie, że: 

 projekt nie został fizycznie zakończony lub w pełni zrealizowany przed 
złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu w rozumieniu art. 65 ust. 6 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 roku 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 (Dz. Urz. UE, L 347/320 z 20.12.2013 r. z późn.zm.; dalej: 
rozporządzenie 1303/2013); 

 nie rozpoczął realizacji projektu przed dniem złożenia wniosku o 
dofinansowanie projektu albo, że realizując projekt przed dniem złożenia wniosku, 
przestrzegał obowiązujących przepisów prawa dotyczących danego projektu 
zgodnie z art. 125 ust. 3 lit. e) rozporządzenia 1303/2013; 

 projekt nie obejmuje przedsięwzięć, które zostały objęte lub powinny zostać 
objęte procedurą odzyskiwania (w rozumieniu art. 71 rozporządzenia 1303/2013) 
w następstwie przeniesienia działalności produkcyjnej poza obszar objęty 
programem zgodnie z art. 125 ust. 3 lit. f) rozporządzenia 1303/2013. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia stanowiącego integralną 
część wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie  
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 
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 A.1.9 

Roczny obrót wnioskodawcy 
i partnera/ów (jeśli dotyczy) jest równy 

lub wyższy od rocznych wydatków 
w projekcie  

Ocenie podlega, czy roczny obrót
87

 wnioskodawcy i partnera/ów (jeśli dotyczy) 
jest równy lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie. Kryterium nie dotyczy 
jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów będących partnerem/ami 
projektu, w którym Liderem projektu jest jednostka samorządu terytorialnego.  

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie/nie dotyczy  
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 
  

A.1.10 

Wnioskodawca prowadzi biuro projektu 
na obszarze województwa kujawsko-

pomorskiego 

Ocenie podlega, czy w okresie realizacji projektu wnioskodawca prowadzi biuro 
projektu na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. W biurze 
przechowywana jest pełna oryginalna dokumentacja  wdrażanego projektu 
(z wyłączeniem dokumentów, których miejsce przechowywania uregulowano 
odpowiednimi przepisami). 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

A.2  Kryteria horyzontalne  

A.2.1 

Zgodność Projektu  
z Regionalnym Programem 

Operacyjnym Województwa Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz 

 Szczegółowym Opisem Osi 
Priorytetowych RPO WK-P 2014-2020 

Ocenie podlega zgodność projektu z RPO WK-P 2014-2020 oraz SzOOP dla  
danego działania/poddziałania. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

A.2.2 

Projekt jest zgodny z przepisami 
dotyczącymi pomocy publicznej (lub 

pomocy de minimis) 

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de 
minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych 
finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (Dz. U. z 

Tak/nie/ nie dotyczy 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

                                                           
87

 Za obrót należy przyjąć sumę przychodów uzyskanych przez podmiot na poziomie ustalania wyniku na działalności gospodarczej – tzn. jest to suma przychodów ze sprzedaży netto, pozostałych przychodów 

operacyjnych oraz przychodów finansowych.  

W przypadku jednostek sektora finansów publicznych (nie dotyczy JST) jako obrót należy przyjąć wartość wydatków. Natomiast, w przypadku publicznych uczelni wyższych jako obrót należy przyjąć wysokość 

kosztów związanych z prowadzoną działalnością. 

W przypadku podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej i jednocześnie niebędących jednostkami sektora finansów publicznych jako obroty należy rozumieć wartość przychodów (w tym przychodów 

osiągniętych z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację projektów) osiągniętych w poprzednim roku przez danego wnioskodawcę/partnera (o ile dotyczy).  

W przypadku projektów, w których udzielane jest wsparcie zwrotne w postaci pożyczek lub poręczeń jako obrót należy rozumieć kwotę kapitału pożyczkowego i poręczeniowego, jakim dysponowali 
wnioskodawca/partnerzy (o ile dotyczy) w poprzednim zamkniętym roku obrotowym. 
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2015 r. poz. 1073). 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

A.2.3 
Projekt jest zgodny z właściwymi 

przepisami prawa unijnego i krajowego  

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa unijnego 
i krajowego. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

  

A.2.4 

Projekt zakłada rozliczanie kosztów 
w oparciu o uproszczone metody 

rozliczania wydatków 

Ocenie podlega, czy w projekcie o wartości wkładu publicznego (środków 
publicznych) nieprzekraczającej kwoty 100 000 EUR (wyrażonej w PLN) wydatki są 
rozliczane uproszczonymi metodami, na zasadach określonych w Wytycznych 
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie/ nie dotyczy 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

  

A.2.5 

Projekt zakłada prawidłowy poziom 
kosztów pośrednich zgodnie ze 

stawkami ryczałtowymi określonymi 
w Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w zakresie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności 

na lata 2014-2020 

Ocenie podlega prawidłowość założonego poziomu kosztów pośrednich zgodnie 
ze stawkami ryczałtowymi określonymi w Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 
lata 2014-2020. 
 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 
 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

A.2.6 

Projekt jest zgodny z zasadą równości 
szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca wykazał zgodność projektu z zasadą równości 
szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 
 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 
 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

A.2.7 

Projekt jest zgodny z zasadą równości 
szans kobiet i mężczyzn  

w oparciu o standard minimum 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca wykazał, że projekt należy do wyjątku, do 
którego nie stosuje się standardu minimum lub  projekt jest zgodny z zasadą 
równości szans kobiet i mężczyzn (na podstawie standardu minimum). 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 
 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 
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A.2.8 
Projekt jest zgodny  z zasadą 
zrównoważonego rozwoju 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca wykazał zgodność projektu z zasadą 
zrównoważonego rozwój (zgodnie z art. 8 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.). 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

A.3 Kryteria merytoryczne – punktowe (suma punktów: 60) 

jakości 
projektu 

A.3.1 
Potrzeba realizacji 

projektu oraz zasadność 
wyboru grupy docelowej  

Ocenie podlega uzasadnienie potrzeby realizacji projektu w kontekście: 
- problemu/ów grupy docelowej w powiązaniu ze specyficznymi jej cechami, na 

obszarze realizacji projektu, na które odpowiedź stanowi cel projektu, 
- wskazania wiarygodnych i miarodajnych danych i źródeł potwierdzających 

występowanie opisanego/ych problemu/ów. 
 
Ocenie podlega, czy dobór grupy docelowej jest adekwatny do założeń projektu 

i regulaminu konkursu. 
 
Projekt może uzyskać maksymalnie 10 pkt. 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Ocena spełniania kryteriów merytorycznych 
punktowych polega na przyznaniu liczby punktów 
w ramach dopuszczalnych limitów wyznaczonych 
minimalną i maksymalną liczbą punktów, które 

można uzyskać za dane kryterium. Spełnienie przez 
projekt wskazanych kryteriów oznacza uzyskanie od 

każdego z obydwu oceniających co najmniej 60% 
punktów za spełnianie poszczególnych kryteriów. 

A.3.2 
Cel projektu oraz 

poprawność doboru 
wskaźników 

Ocenie podlega: 
- trafność doboru celu projektu w kontekście opisanej sytuacji problemowej, 
- możliwość osiągnięcia w ramach projektu skwantyfikowanych wskaźników 
rezultatu i produktu, w tym: 

 adekwatność i założona do osiągnięcia wartość wskaźników; 

 opis źródeł weryfikacji/ pozyskania danych do pomiaru wskaźników 
i częstotliwości pomiaru. 
 

Projekt może uzyskać maksymalnie 10 pkt. 
 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 
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A.3.3 

Trafność doboru zadań 
i opis zadań 

w kontekście osiągnięcia 
celów/wskaźników 

projektu 

Ocenie podlega opis zadań, tj. : 
- opis sposobu rekrutacji uczestników/uczestniczek projektu, 
- adekwatność doboru zadań i ich merytoryczna zawartość w świetle 

zdiagnozowanego/ych problemu/ów, 
- trwałość projektu (o ile dotyczy), 
- racjonalność harmonogramu zadań, 
- sposób zarządzania projektem. 
 
Projekt może uzyskać maksymalnie 20 pkt. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

wnioskodawcy A.3.4 

Potencjał 
i doświadczenie 
wnioskodawcy 
i partnera/ów 

Ocenie podlega opis potencjału i doświadczenia  wnioskodawcy i partnera/ów, tj.: 
- doświadczenie wnioskodawcy/partnera/ów w obszarze tematycznym, którego 

dotyczy realizowany projekt, na danym terytorium i w pracy z daną grupą 
docelową, 
- potencjał kadrowy/merytoryczny wykorzystywany w ramach projektu, 
- potencjał techniczny wykorzystywany w ramach projektu. 
 
Projekt może uzyskać maksymalnie 20 pkt. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 
 

A.4 Kryteria merytoryczne - zero-jedynkowe 

jakości 
projektu 

A.4.1 
Projekt jest zgodny 

z regulaminem konkursu 

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z wymogami jakościowymi określonymi 
w regulaminie konkursu. 
 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku)  

finansowania 
projektu 

A.4.2 

Budżet - niezbędność 
wydatków do realizacji 
zaplanowanych działań 

Ocenie podlega niezbędność planowanych wydatków w budżecie projektu: 
- czy wynikają one bezpośrednio z opisanych działań oraz przyczyniają się do 

osiągnięcia  produktów  projektu, 
- czy nie ujęto wydatków, które wykazano jako potencjał wnioskodawcy (chyba że 

stanowią wkład własny). 
 
Kryterium może podlegać ocenie warunkowej.  
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Ocena spełnienia kryteriów wyboru projektu polega 
na dokonaniu oceny bezwarunkowej 

 TAK/NIE  
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) lub oceny warunkowej. 
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A.4.3 
Budżet - racjonalność 

i efektywność wydatków 

Ocenie podlega racjonalność i efektywność planowanych wydatków: 
- czy są adekwatne do zakresu i specyfiki projektu, czasu jego realizacji oraz 

planowanych produktów projektu, 
- czy są zgodne ze stawkami rynkowymi i/lub z taryfikatorem wydatków, 
- czy określone w projekcie nakłady finansowe służą osiągnięciu możliwie 

najkorzystniejszych efektów realizacji zadań. 
 
Kryterium może podlegać ocenie warunkowej.  
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

A.4.4 

Budżet - 
kwalifikowalność 

wydatków 

Ocenie podlega kwalifikowalność wydatków pod kątem zgodności z Wytycznymi 
w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 
lata 2014-2020. 
 
Kryterium może podlegać ocenie warunkowej.  
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

A.4.5 

Budżet - prawidłowość 
sporządzenia budżetu 

projektu 

Ocenie podlega prawidłowość sporządzenia budżetu projektu pod kątem 
zgodności z zapisami regulaminu konkursu. 
 
Kryterium może podlegać ocenie warunkowej.  
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

B. Kryteria szczegółowe 

B.1 Kryteria dostępu PODDZIAŁANIE 8.4.2 

  

B.1.1 

Wnioskodawca składa maksymalnie 
1 wniosek o dofinansowanie projektu 

w odpowiedzi na dany konkurs. 

Ocenie podlega złożenie nie więcej niż jednego wniosku o dofinansowanie 
projektu w ramach danego konkursu. W przypadku projektów partnerskich 
kryterium dotyczy wyłącznie Lidera projektu. Złożenie więcej niż jednego wniosku 
o dofinansowanie projektu przez danego wnioskodawcę skutkuje odrzuceniem 
wszystkich projektów przez niego złożonych. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie rejestru wpływu wniosków. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 
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B.1.2 
Wkład własny został określony na 

prawidłowym poziomie 

 
Ocenie podlega, czy wkład własny stanowi nie mniej niż 15% wydatków 
kwalifikowalnych projektu

88
; 

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 
 

B.1.3 
Projekt kończy się nie później niż 

30.06.2018 r. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie okres realizacji projektu oraz 
prawidłowe jego wskazanie we wniosku o dofinansowanie projektu, tj. określenie 
daty końcowej nie później niż na  30.06.2018 r. 

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

B.1.4 
Projekt będzie realizowany w formach 

i zgodnie ze standardami opieki nad 
dziećmi  

Ocenie podlega czy wsparcie w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 jest 

realizowane w formach i zgodnie ze standardami opieki nad dziećmi określonymi 

w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 1457 z późn.zm.), rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, 

jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy 

(Dz. U. poz. 925) oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 

marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub 

klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. Nr 69, poz. 

368). 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

B.1.5 
Projekt zawiera uzasadnienie 

zapotrzebowania na miejsca opieki nad 
dziećmi do lat 3 

Ocenie podlega czy wnioskodawca uzasadnił zapotrzebowanie na miejsca opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3 na obszarze objętym projektem. 

Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie projektu jest zobowiązany 

przedstawić: 

1. analizę uwarunkowań w zakresie zróżnicowań przestrzennych 

w dostępie do form opieki, jak również 

2.  lokalną prognozę demograficzną (na obszarze objętym projektem). 

Informacje nt. obszarów, w których funkcjonowały w 2014 r. placówki opieki nad 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

                                                           
88

 W przypadku projektów skierowanych do osób z niepełnosprawnościami będzie możliwe wnoszenie wkładu własnego ze środków PFRON. 
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dziećmi do lat 3 zawarte są w, opracowanym przez Biuro Analiz Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, dokumencie 

pn. „Opieka nad dziećmi do lat 3 oraz wychowanie przedszkolne w województwie 

kujawsko-pomorskim 2015”, który stanowi załącznik do regulaminu konkursu.  

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

B.1.6 
Projekt gwarantuje zwiększenie liczby 

miejsc opieki prowadzonych przez daną 
instytucję publiczną lub niepubliczną 

Ocenie podlega czy wsparcie w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki nad 

dziećmi do lat 3 w formie żłobków, klubów dziecięcych lub dziennego opiekuna 

gwarantuje zwiększenie liczby miejsc opieki prowadzonych przez daną instytucję 

publiczną lub niepubliczną.  

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie  
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

B.1.7 

Finansowanie działalności bieżącej 
nowo utworzonych miejsc opieki nad 
dziećmi do 3 lat w formie żłobków lub 

klubów dziecięcych oraz dziennego 
opiekuna w ramach projektu trwa nie 

dłużej niż 24 miesiące 

Ocenie podlega czy zaplanowany okres zapewnienia finansowania działalności 

bieżącej nowo utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat w formie żłobków 

lub klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna w ramach projektów 

współfinansowanych ze środków EFS, nie przekroczy 24 miesięcy. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie  
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

B.1.8 

W ramach projektu zapewniono 
trwałość utworzonych miejsc opieki nad 
dziećmi do lat 3 przez okres co najmniej 

2 lat 

Ocenie podlega zachowanie trwałości utworzonych w ramach projektu miejsc 

opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych i przez dziennego 

opiekuna, przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu. 

Trwałość musi być zapewniona z innego źródła niż środki EFS. 

Trwałość rozumiana jest jako gotowość do świadczenia usług w ramach 

utworzonych w projekcie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 – dot. klubów 

dziecięcych oraz żłobków.   

W przypadku opiekunów dziennych trwałość należy rozumieć jako świadczenie 

opieki przez okres co najmniej dwóch lat nad minimum trojgiem dzieci do lat 3. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie  
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 
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B.1.9 

Zgodność ze strategią rozwoju 
Obszaru Strategicznej Interwencji lub 

strategią Obszaru Rozwoju 
Społeczno-Gospodarczego 

 

 
Ocenie podlega czy projekt realizuje cele określone w strategii rozwoju 

Obszaru Strategicznej Interwencji (OSI) lub strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-

Gospodarczego (ORSG). 

 Wnioskodawca zobowiązany jest wskazać we wniosku o dofinansowanie 

projektu czy: 

- projekt realizowany jest na obszarze, dla którego została przygotowana 

pozytywnie zaopiniowana przez IZ RPO Strategia OSI/ORSG; 

- projekt wykazuje powiązanie z częścią diagnostyczną, w tym analizą 

wyzwań i problemów Strategii OSI/ORSG; 

- projekt wykazuje powiązanie z celami wskazanymi w Strategii OSI/ORSG 

poprzez realizację wskaźników. 

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

B.2 Kryteria premiujące 

  

B.2.1 

Projekt  zapewnia preferencję 
w dostępie do utworzonych miejsc 

opieki nad dziećmi do lat 3, dzieciom, 
których rodzice są zarejestrowani w 

pup jako bezrobotni  

Ocenie podlega, czy w ramach projektu wnioskodawca zapewnia pierwszeństwo 
w dostępie do utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, dzieciom, których 
rodzice są zarejestrowani w powiatowym urzędzie pracy jako osoby bezrobotne 
należące do jednej z poniższych kategorii: 

 bezrobotny rodzic powracający na rynek pracy, posiadający co najmniej 
jedno dziecko w wieku do 3 lat, który w okresie 3 lat przed rejestracją 
w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej 
pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka,  

 kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, 

 posiadający co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne  
do 3 roku życia. 
 

Wnioskodawca, aby otrzymać punkty premiujące zobowiązany jest do wskazania 
sposobu zapewnienia pierwszeństwa w dostępie osób należących do jednej 
z powyższych grup. 

Projekty, które otrzymały minimum punktowe od 
obydwu oceniających  podczas oceny spełniania 

kryteriów merytorycznych (punktowych) oraz 
spełniają kryteria premiujące, otrzymują premię 

punktową (maksymalnie 40 punktów). 
Projekty, które nie spełniają kryteriów 

premiujących, nie tracą punktów uzyskanych 
w ramach oceny formalno-merytorycznej. Waga 

punktowa poszczególnych kryteriów premiujących 
określona jest przy definicji kryterium. 
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Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

Tak – 15 pkt. 

Nie – 0 pkt. 

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

B.2.2 

Projekt zakłada realizację wsparcia 
wyłącznie na obszarach gmin,  

w których na koniec 2014 r. nie 
funkcjonowały placówki opieki nad 

dziećmi do lat 3 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca w ramach projektu zakłada realizację 

wsparcia wyłącznie na obszarach gmin, w których  na koniec 2014 r. nie 

funkcjonowały placówki opieki nad dziećmi do lat 3, w formie żłobków, klubów 

dziecięcych i dziennych opiekunów. 

Informacje nt. obszarów, w których funkcjonowały w 2014 r. placówki opieki nad 

dziećmi do lat 3 zawarte są w opracowanym przez Biuro Analiz Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu dokumencie 

pn. „Opieka nad dziećmi do lat 3 oraz wychowanie przedszkolne w województwie 

kujawsko-pomorskim 2015”, który stanowi załącznik do regulaminu konkursu.  

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

Tak – 10 pkt. 

Nie – 0 pkt. 

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

B.2.3 
Projekt zakłada tworzenie miejsc opieki 

nad dziećmi do lat 3 w ramach 
instytucji dziennego opiekuna 

Ocenie podlega, czy w ramach projektu założono tworzenie miejsc opieki nad 
dziećmi do lat 3 w ramach instytucji dziennego opiekuna, oraz w jakim stopniu. 
 
Punkty przyznawane będą za procentowy udział liczby utworzonych miejsc opieki 
nad dziećmi do lat 3 w ramach instytucji dziennego opiekuna w stosunku do 
wszystkich miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 utworzonych w ramach projektu, 
w następujący sposób:  

 100%- 15 pkt. 

 Od 50% do 99%- 10 pkt 

 Od 10% do 49% - 5 pkt. 

 10% i mniej – O pkt. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 
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Działanie: 9.2 Włączenie społeczne 
 

 
 

Poddziałanie: 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne 
Oś priorytetowa: 9 Solidarne społeczeństwo    
Priorytet Inwestycyjny: 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o  promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na 
zatrudnienie 
Cel szczegółowy: Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności 
do zatrudnienia 

 
   

 

Kryterium  Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

A Kryteria ogólne 

A.1  Kryteria formalne   

A.1.1 

Wniosek o dofinansowanie projektu  
został złożony we właściwym terminie,  
do właściwej instytucji i w odpowiedzi  

na właściwy konkurs 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie projektu 
w terminie oraz do instytucji wskazanej w regulaminie konkursu, w odpowiedzi na 
właściwy konkurs. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie dokumentacji projektowej. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

  

A.1.2 
Wniosek o dofinansowanie projektu  

został złożony na właściwym formularzu 

Ocenie podlega, czy wniosek o dofinansowanie projektu został złożony na 
formularzu udostępnionym przez IZ RPO. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

A.1.3 
Wniosek o dofinansowanie projektu wraz 

z załącznikami (jeśli dotyczy) został 
wypełniony w języku polskim 

Ocenie podlega, czy wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (jeśli 
dotyczy) został sporządzony w języku polskim (język urzędowy). 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie oraz treść 

załączników (o ile dotyczy). 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 
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 A.1.4 
Wybór partnera/ów projektu został 
dokonany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca dokonał wyboru partnera/ów zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów 
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 
(Dz. U poz. 1146 ze zm.) – jeżeli dotyczy. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia stanowiącego integralną 

część wniosku o dofinansowanie projektu. 

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

A.1.5 

Wnioskodawca oraz partner/rzy (jeśli 
dotyczy) nie podlegają wykluczeniu 

z możliwości otrzymania dofinansowania 
ze środków Unii Europejskiej 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca oraz partner/rzy (jeśli dotyczy) nie podlegają 
wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej 
na podstawie:  
−art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz.U. z 2013 r. 885 ze zm.), 
  

− 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 (Dz.U. poz. 769), 
  

− art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jednolity: 
Dz.U. z 2015 r. poz. 1212). 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia stanowiącego integralną 

część wniosku o dofinansowanie projektu.  

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

A.1.6 
Uczestnicy projektu kwalifikują się do 

objęcia wsparciem w ramach RPO WK-P 
2014-2020 

Ocenie podlega, czy projekty w ramach EFS są realizowane na obszarze objętym 
RPO, tj. projekty skierowane do osób fizycznych w ramach RPO WK-P 2014-2020 
obejmują osoby mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub pracujące lub 
uczące się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, a w przypadku innych 
podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa 
kujawsko-pomorskiego. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie  
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

A.1.7 
Wydatki przewidziane w projekcie nie są 

współfinansowane z innych unijnych 
instrumentów finansowych 

Ocenie podlega, czy wydatki przewidziane w projekcie nie są współfinansowane 
z innych unijnych instrumentów finansowych. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia stanowiącego integralną 
część wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 
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A.1.8 

Realizacja projektu jest zgodna 
z przepisami art. 65 ust. 6 i art. 125 ust. 3 

lit. e) i f) Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 

z dnia 17 grudnia 2013 r. 

Wnioskodawca złożył oświadczenie, że: 

 projekt nie został fizycznie zakończony lub w pełni zrealizowany przed złożeniem 
wniosku o dofinansowanie projektu w rozumieniu art. 65 ust. 6 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku 
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 (Dz. Urz. 
UE, L 347/320 z 20.12.2013 r. z późn.zm.; dalej: rozporządzenie 1303/2013); 

 nie rozpoczął realizacji projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie 
projektu albo, że realizując projekt przed dniem złożenia wniosku, przestrzegał 
obowiązujących przepisów prawa dotyczących danego projektu zgodnie z art. 125 
ust. 3 lit. e) rozporządzenia 1303/2013; 

 projekt nie obejmuje przedsięwzięć, które zostały objęte lub powinny zostać 
objęte procedurą odzyskiwania (w rozumieniu art. 71 rozporządzenia 1303/2013) 
w następstwie przeniesienia działalności produkcyjnej poza obszar objęty 
programem zgodnie z art. 125 ust. 3 lit. f) rozporządzenia 1303/2013. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia stanowiącego integralną 
część wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie  
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

  

 A.1.9 

Roczny obrót wnioskodawcy 
i partnera/ów (jeśli dotyczy) jest równy 

lub wyższy od rocznych wydatków 
w projekcie  

Ocenie podlega, czy roczny obrót
89

 wnioskodawcy i partnera/ów (jeśli dotyczy) jest 
równy lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie. Kryterium nie dotyczy 
jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów będących partnerem/ami 
projektu, w którym Liderem projektu jest jednostka samorządu terytorialnego. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

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

  

                                                           
89 Za obrót należy przyjąć sumę przychodów uzyskanych przez podmiot na poziomie ustalania wyniku na działalności gospodarczej – tzn. jest to suma przychodów ze sprzedaży netto, pozostałych przychodów 

operacyjnych oraz przychodów finansowych.  

W przypadku jednostek sektora finansów publicznych (nie dotyczy JST) jako obrót należy przyjąć wartość wydatków. Natomiast, w przypadku publicznych uczelni wyższych jako obrót należy przyjąć wysokość 

kosztów związanych z prowadzoną działalnością. 

W przypadku podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej i jednocześnie niebędących jednostkami sektora finansów publicznych jako obroty należy rozumieć wartość przychodów (w tym przychodów 

osiągniętych z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację projektów) osiągniętych w poprzednim roku przez danego wnioskodawcę/partnera (o ile dotyczy).  

W przypadku projektów, w których udzielane jest wsparcie zwrotne w postaci pożyczek lub poręczeń jako obrót należy rozumieć kwotę kapitału pożyczkowego i poręczeniowego, jakim dysponowali 
wnioskodawca/partnerzy (o ile dotyczy) w poprzednim zamkniętym roku obrotowym. 
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A.1.10 
Wnioskodawca prowadzi biuro projektu 

na obszarze województwa kujawsko-
pomorskiego 

Ocenie podlega, czy w okresie realizacji projektu wnioskodawca prowadzi biuro 
projektu na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. W biurze 
przechowywana jest pełna oryginalna dokumentacja  wdrażanego projektu 
(z wyłączeniem dokumentów, których miejsce przechowywania uregulowano 
odpowiednimi przepisami). 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

A.2  Kryteria horyzontalne  

A.2.1 

Zgodność Projektu z Regionalnym 
Programem Operacyjnym Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 
oraz  Szczegółowym Opisem Osi 

Priorytetowych RPO WK-P 2014-2020 

Ocenie podlega zgodność projektu z RPO WK-P 2014-2020 oraz SzOOP dla  danego 
działania/poddziałania.  
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

A.2.2 
Projekt jest zgodny z przepisami 

dotyczącymi pomocy publicznej (lub 
pomocy de minimis) 

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z przepisami dotyczącymi pomocy 
publicznej/pomocy de minimis. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

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

A.2.3 
Projekt jest zgodny z właściwymi 

przepisami prawa unijnego i krajowego  

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa unijnego  
i krajowego. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

  

A.2.4 
Projekt zakłada rozliczanie kosztów 
w oparciu o uproszczone metody 

rozliczania wydatków 

Ocenie podlega, czy w projekcie o wartości wkładu publicznego (środków 
publicznych) nieprzekraczającej kwoty 100 000 EUR (wyrażonej w PLN) wydatki są 
rozliczane uproszczonymi metodami, na zasadach określonych w Wytycznych 
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

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

  

A.2.5 

Projekt zakłada prawidłowy poziom 
kosztów pośrednich zgodnie ze  

stawkami ryczałtowymi określonymi 
w Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w zakresie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020 

Ocenie podlega prawidłowość założonego poziomu kosztów pośrednich zgodnie ze 
stawkami ryczałtowymi określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 
 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 
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A.2.6 

Projekt jest zgodny z zasadą równości 
szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca wykazał zgodność projektu z zasadą równości 
szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

A.2.7 
Projekt jest zgodny z zasadą równości 

szans kobiet i mężczyzn  
w oparciu o standard minimum 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca wykazał, że projekt należy do wyjątku, do 
którego nie stosuje się standardu minimum lub  projekt jest zgodny z zasadą 
równości szans kobiet i mężczyzn (na podstawie standardu minimum). 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

A.2.8 

Projekt jest zgodny  z zasadą 

zrównoważonego rozwoju 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca wykazał zgodność projektu z zasadą 
zrównoważonego rozwój (zgodnie z art. 8 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.). 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

A.3 Kryteria merytoryczne – punktowe [suma punktów: 60] 

jakości 
projektu 

A.3.1 
Potrzeba realizacji 

projektu oraz zasadność 
wyboru grupy docelowej  

Ocenie podlega uzasadnienie potrzeby realizacji projektu w kontekście: 
- problemu/ów grupy docelowej w powiązaniu ze specyficznymi jej cechami, na 

obszarze realizacji projektu, na które odpowiedź stanowi cel projektu, 
- wskazania wiarygodnych i miarodajnych danych i źródeł potwierdzających 

występowanie opisanego/ych problemu/ów. 
 
Ocenie podlega, czy dobór grupy docelowej jest adekwatny do założeń projektu 

i regulaminu konkursu. 
 
Projekt może uzyskać maksymalnie 10 pkt. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Ocena spełniania kryteriów merytorycznych 
punktowych polega na przyznaniu liczby punktów 
w ramach dopuszczalnych limitów wyznaczonych 
minimalną i maksymalną liczbą punktów, które 

można uzyskać za dane kryterium. Spełnienie przez 
projekt wskazanych kryteriów oznacza uzyskanie od 

każdego z obydwu oceniających co najmniej 60% 
punktów za spełnianie poszczególnych kryteriów. 

 

 

A.3.2 
Cel projektu oraz 

poprawność doboru 
wskaźników 

Ocenie podlega: 
- trafność doboru celu projektu w kontekście opisanej sytuacji problemowej, 
- możliwość osiągnięcia w ramach projektu skwantyfikowanych wskaźników 
rezultatu i produktu, w tym: 

 adekwatność i założona do osiągnięcia wartość wskaźników; 

 opis źródeł weryfikacji/ pozyskania danych do pomiaru wskaźników 
i częstotliwości pomiaru. 
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Projekt może uzyskać maksymalnie 10 pkt. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

A.3.3 

Trafność doboru zadań 
i opis zadań 

w kontekście osiągnięcia 
celów/wskaźników 

projektu 

Ocenie podlega opis zadań, tj. : 
- opis sposobu rekrutacji uczestników/uczestniczek projektu, 
- adekwatność doboru zadań i ich merytoryczna zawartość w świetle 

zdiagnozowanego/ych problemu/ów, 
- trwałość projektu (o ile dotyczy), 
- racjonalność harmonogramu zadań, 
- sposób zarządzania projektem. 
 
Projekt może uzyskać maksymalnie 20 pkt. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

wnioskodawcy A.3.4 

Potencjał 
i doświadczenie 
wnioskodawcy 
i partnera/ów 

Ocenie podlega opis potencjału i doświadczenia  wnioskodawcy i partnera/ów, tj.: 
- doświadczenie wnioskodawcy/partnera/ów w obszarze tematycznym, którego 

dotyczy realizowany projekt, na danym terytorium i w pracy z daną grupą docelową, 
- potencjał kadrowy/merytoryczny wykorzystywany w ramach projektu, 
- potencjał techniczny wykorzystywany w ramach projektu. 
 
Projekt może uzyskać maksymalnie 20 pkt. 
 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

A.4 Kryteria merytoryczne - zero-jedynkowe 

jakości 
projektu 

A.4.1 
Projekt jest zgodny 

z regulaminem konkursu 

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z wymogami jakościowymi określonymi 
w regulaminie konkursu. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 
 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku). 
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finansowania 
projektu 

A.4.2 
Budżet - niezbędność 

wydatków do realizacji 
zaplanowanych działań 

Ocenie podlega niezbędność planowanych wydatków w budżecie projektu: 
- czy wynikają one bezpośrednio z opisanych działań oraz przyczyniają się do 

osiągnięcia  produktów  projektu, 
- czy nie ujęto wydatków, które wykazano jako potencjał wnioskodawcy (chyba że 

stanowią wkład własny). 
 

Kryterium może podlegać ocenie warunkowej.  
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Ocena spełnienia kryteriów wyboru projektu polega 
na dokonaniu oceny bezwarunkowej 

 TAK/NIE 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

lub oceny warunkowej. 

 

A.4.3 
Budżet - racjonalność 

i efektywność wydatków 

Ocenie podlega racjonalność i efektywność planowanych wydatków: 
- czy są adekwatne do zakresu i specyfiki projektu, czasu jego realizacji oraz 

planowanych produktów projektu, 
- czy są zgodne ze stawkami rynkowymi i/lub z taryfikatorem wydatków, 
- czy określone w projekcie nakłady finansowe służą osiągnięciu możliwie 

najkorzystniejszych efektów realizacji zadań. 
 
Kryterium może podlegać ocenie warunkowej.  
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 
 

A.4.4 
Budżet - 

kwalifikowalność 
wydatków 

Ocenie podlega kwalifikowalność wydatków pod kątem zgodności z Wytycznymi 
w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020. 
 
Kryterium może podlegać ocenie warunkowej.  
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

A.4.5 
Budżet - prawidłowość 
sporządzenia budżetu 

projektu 

Ocenie podlega prawidłowość sporządzenia budżetu projektu pod kątem zgodności 
z zapisami regulaminu konkursu. 
 
Kryterium może podlegać ocenie warunkowej.  
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

B. Kryteria szczegółowe PODDZIAŁANIE 9.2.1 

B.1 Kryteria dostępu  
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B.1.1 
Wnioskodawca składa maksymalnie 

1 wniosek o dofinansowanie projektu 
w odpowiedzi na dany konkurs. 

Ocenie podlega złożenie nie więcej niż jednego wniosku o dofinansowanie projektu 
w ramach danego konkursu. W przypadku projektów partnerskich kryterium 
dotyczy wyłącznie Lidera projektu. Złożenie więcej niż jednego wniosku 
o dofinansowanie projektu przez danego wnioskodawcę skutkuje odrzuceniem 
wszystkich projektów przez niego złożonych. 
 

Kryterium weryfikowane na podstawie rejestru wpływu wniosków. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

 

B.1.2 

Projekt kończy się nie później niż 
30.06.2018 r. a maksymalny okres 

realizacji projektu wynosi 24 miesiące 

 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie okres realizacji projektu oraz 
prawidłowe jego wskazanie we wniosku o dofinansowanie projektu, tj. określenie 
daty końcowej nie później niż na  30.06.2018 r. oraz realizacji projektu przez okres 
maksymalnie 24 miesięcy.  

Okres realizacji projektu powinien zapewnić precyzyjne i kompleksowe 
zaplanowanie przedsięwzięć, co zwiększy efektywność działań i pozwoli na 
osiągnięcie założonych celów i wskaźników oraz sprawne rozliczenie finansowe 
projektu. Zasadnym jest weryfikowanie efektywności podejmowanych działań oraz 
wprowadzenie w kolejnym okresie ewentualnych modyfikacji przyczyniających się 
do lepszej realizacji zadań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

 

B.1.3 
Projekt zakłada efektywność społeczno-

zatrudnieniową 
 

Minimalny poziom efektywności społeczno-zatrudnieniowej wynosi 56%, w tym 
minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej wynosi 22% (z wyłączeniem osób 
będących w pieczy zastępczej i opuszczających tę pieczę, nieletnich wobec, których 
zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości oraz 
osób przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych 
i w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii). W odniesieniu do osób o znacznym 
stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością intelektualną oraz 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi wartości procentowe mogą zostać 
zmniejszone o 10 punktów procentowych i stanowić odpowiednio 46% dla 
efektywności społeczno-zatrudnieniowej i 12% dla efektywności zatrudnieniowej. 

Wymóg wynika z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego i  Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego na lata 2014-2020.  

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

 

B.1.4 

Projekt zakłada, że preferowane do 
objęcia wsparciem będą osoby lub rodziny 

korzystające ze wsparcia Europejskiego 
Funduszu Pomocy Najbardziej 

Potrzebującym w ramach Programu 

W ramach kryterium ocenie podlega czy kryteria wyboru uczestników projektu 
zapewniają preferencje dla osób lub rodzin korzystających ze wsparcia 
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ).  

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 
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Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO 
PŻ)  

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu 

B.1.4A 

Projekt zakłada, że preferowane do 
objęcia wsparciem będą osoby 
doświadczające wielokrotnego 

wykluczenia 

W ramach kryterium ocenie podlega czy kryteria wyboru uczestników projektu 
zapewniają preferencje dla osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia 
(rozumianego jako wykluczenie z więcej niż jednej przesłanki wynikającej z definicji 
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym). 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

 

B.1.5 

Projekt zakłada wsparcie osób, rodzin 
i środowisk zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym w oparciu 
o ścieżkę reintegracji stworzoną 

indywidualnie dla każdej osoby, rodziny, 
środowiska  

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy w projekcie zaplanowano 
stworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji (z uwzględnieniem diagnozy sytuacji 
problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb) dla osób, rodzin, 
środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez 
zastosowanie odpowiednich narzędzi (np. kontrakt socjalny, program aktywności 
lokalnej, indywidualny program/plan pracy). 

Wymóg wynika z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego i  Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego na lata 2014-2020.  

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

 

B.1.6 

Zlecanie zadań lub usług w ramach 
projektu winno być realizowane 

z uwzględnieniem: zasad określonych 
w ustawie  o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, klauzul 
społecznych 

 lub zlecane podmiotom ekonomii 
społecznej  

W ramach kryterium ocenie podlegać będą zasady/sposób zlecania zadań lub usług 
(w przypadku jeżeli projekt zakłada zlecanie zadań lub usług).  
W przypadku zlecania zadań lub usług w ramach projektu minimum 5% ich 
wartości winna być:  

 realizowana na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i/lub, 

 realizowana z wykorzystaniem klauzul społecznych zgodnie z ustawą z 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i/lub,  

 zlecana podmiotom ekonomii społecznej w przypadku zakupów 
nieobjętych ustawą z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

Zapis w takiej formule będzie stanowił impuls do włączania usług podmiotów 
ekonomii społecznej oraz wspierał zatrudnienie w istniejących i nowo 
powstających w województwie podmiotach ekonomii społecznej. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

B.1.7 

Zgodność ze strategią rozwoju Obszaru 
Strategicznej Interwencji lub strategią 

Obszaru Rozwoju Społeczno-
Gospodarczego 

Ocenie podlega czy projekt realizuje cele określone w strategii rozwoju Obszaru 

Strategicznej Interwencji (OSI) lub strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-

Gospodarczego (ORSG).  

Wnioskodawca zobowiązany jest wskazać we wniosku o dofinansowanie projektu 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 
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czy: 

- projekt realizowany jest na obszarze, dla którego została przygotowana 

pozytywnie zaopiniowana przez IZ RPO Strategia OSI/ORSG; 

- projekt wykazuje powiązanie z częścią diagnostyczną, w tym analizą wyzwań 

i problemów Strategii OSI/ORSG; 

- projekt wykazuje powiązanie z celami wskazanymi w Strategii OSI/ORSG poprzez 

realizację wskaźników. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

B.1.8 
Wkład własny został określony na 

poziomie 15 % 

Ocenie podlega, czy wkład własny stanowi nie mniej niż 15 % wydatków 
kwalifikowalnych

90
. 

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

B.1.9 

W przypadku 2 typu przedsięwzięć projekt 
zakłada trwałość nowoutworzonych 
miejsc świadczenia usług przez okres 

odpowiadający okresowi realizacji 
projektu  

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie zadeklarowany okres zachowania 
trwałości utworzonych podmiotów (w szczególności nowotworzonych CIS 
i KIS)/miejsc świadczenia usług/miejsc pracy (w szczególności w ramach ZAZ i WTZ). 
W przypadku wskazania okresu krótszego niż okres realizacji projektu lub braku 
informacji w tym zakresie, wniosek o dofinansowanie projektu zostanie odrzucony.  

Wymóg wynika z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego i  Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego na lata 2014-2020.  

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

B.1.10 W przypadku Ośrodków Pomocy 
Społecznej i Powiatowych Centrów 
Pomocy Rodzinie projekt zakłada 

partnerstwo z podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie i/lub 
podmiotami ekonomii społecznej 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy wniosek o dofinansowanie 
projektu złożony przez OPS i PCPR zakłada partnerstwo z podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie i/lub podmiotami ekonomii społecznej. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

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

B.1.11 Projekt uwzględnia sytuację na lokalnym 
rynku pracy oraz zakłada kompleksowe 

wsparcie lub wsparcie realizowane 
w CIS/KIS/ZAZ/WTZ we współpracy 

z Powiatowym Urzędem Pracy 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy wniosek o dofinansowanie 
projektu zawiera analizę obszarów deficytowych rynku pracy (w oparciu o katalog 
zawodów deficytowych i nadwyżkowych źródło: Monitoring zawodów deficytowych 
i nadwyżkowych w województwie kujawsko-pomorskim, 
http://wup.torun.pl/urzad/publikacje/publikacje-dotyczace-rynku-pracy lub inne 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

                                                           
90

 W przypadku projektów skierowanych do osób z niepełnosprawnościami będzie możliwe wnoszenie wkładu własnego ze środków PFRON. 

http://wup.torun.pl/urzad/publikacje/publikacje-dotyczace-rynku-pracy
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dane z lokalnego rynku pracy) oraz kompleksowość wsparcia poprzez realizację 
minimum 3 instrumentów aktywnej integracji dla każdego uczestnika (do wyboru 
spośród przewidzianych do realizacji w Regulaminie konkursu) lub wsparcie 
realizowane w CIS/KIS/ZAZ/WTZ we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy.  
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

B.1.12 Działania realizowane w projektach 
Ośrodków Pomocy Społecznej 

i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie 
nie zastępują działań dotychczas 

realizowanych a stanowią element 
dodatkowego wsparcia  

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy we wniosku o dofinansowanie 
projektu złożonym przez OPS i PCPR wskazano zapisy dotyczące stosowania zasady 
dodatkowości tj. czy wskazano, że działania realizowane w projektach nie zastępują 
działań dotychczas realizowanych a stanowią element dodatkowego wsparcia. 

 Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

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

B.1.13 

Projekt zakłada szkolenia potwierdzane 
odpowiednim dokumentem 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy każde szkolenie planowane  
w ramach projektu zakończy się oceną uzyskanej wiedzy, umiejętności lub 
kompetencji, a jej wyniki będą potwierdzane certyfikatem lub innym odpowiednim 
dokumentem, potwierdzającym  efekty szkolenia. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

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

B.1.14 Projekt składany przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej lub Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie zakłada partnerstwo 
z podmiotem z sektora publicznych służb 

zatrudnienia 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy projekt składany przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej lub Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zakłada partnerstwo 
z podmiotem z sektora publicznych służb zatrudnienia. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

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

B.1.15 
Projekt składany przez podmiot z sektora 

publicznych służb zatrudnienia zakłada 
partnerstwo z podmiotem z sektora 

publicznych służb społecznych 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy projekt składany przez podmiot 
z sektora publicznych służb zatrudnienia zakłada partnerstwo z podmiotem 
z sektora publicznych służb społecznych. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

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

B.2 Kryteria premiujące 

B.2.1 
Projekt skierowany jest do osób 

z niepełnosprawnościami i zakłada 
kompleksowość wsparcia 

W ramach kryterium ocenie podlega grupa docelowa oraz działania. 

Punkty będą przyznawane projektom, w których grupę docelową w 100% stanowią 
osoby z niepełnosprawnościami, a zaplanowane działania obejmują zarówno 
aktywizację  społeczno-zawodową, jak również działania wspierające pracodawców 
w tworzeniu miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami.  

Tak – 10 pkt. 

Projekty, które otrzymały minimum punktowe od 
obydwu oceniających  podczas oceny spełniania 

kryteriów merytorycznych (punktowych) oraz 
spełniają kryteria premiujące, otrzymują premię 

punktową (maksymalnie 30 punktów). 
Projekty, które nie spełniają kryteriów premiujących, 

nie tracą punktów uzyskanych w ramach oceny 
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Nie – 0 pkt. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

formalno-merytorycznej. Waga punktowa 
poszczególnych kryteriów premiujących określona 

jest przy definicji kryterium. 
  

B.2.2 Projekt zakłada realizację programów 
aktywności lokalnej  

W ramach kryterium ocenie podlegają działania zaplanowane do realizacji 
w projekcie.  

Punkty będą przyznawane projektom, w których zaplanowano realizację ścieżki 
reintegracji społeczno-zawodowej w oparciu o program aktywności lokalnej. 

Tak – 10 pkt. 

Nie – 0 pkt. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

B.2.3 
Projekt obejmuje wsparciem co najmniej 
60% uczestników należących do trzeciego 

profilu pomocy 

Ocenie podlega czy co najmniej 60% uczestników projektu to osoby bezrobotne  
należące do trzeciego profilu pomocy w oparciu o ustawę z dnia 20 kwietnia 
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 
 

Tak – 10 pkt. 
Nie – 0 pkt. 
 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

 
 
 
Działanie: 9.2  Włączenie społeczne  

 

 

 

Poddziałanie: 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym 
Oś priorytetowa: 9 Solidarne społeczeństwo    
Priorytet Inwestycyjny: 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na 
zatrudnienie  
Cel szczegółowy: Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do 
zatrudnienia 
Schemat: Nie dotyczy 
 



158 

 

 

Kryterium  Definicja kryterium 
Opis znaczenia 

kryterium 

A Kryteria ogólne 

A.1  Kryteria formalne   

A.1.1 

Wniosek o dofinansowanie projektu 
został złożony we właściwym terminie, 
do właściwej instytucji i w odpowiedzi 

na właściwy konkurs. 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie projektu w terminie 
oraz do instytucji wskazanej w regulaminie konkursu, w odpowiedzi na właściwy konkurs. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie dokumentacji projektowej. 

Tak/nie 
(niespełnienie 

kryterium 
oznacza 

odrzucenie 
wniosku) 

  

A.1.2 
Wniosek o dofinansowanie projektu 

został złożony na właściwym 
formularzu. 

Ocenie podlega, czy wniosek o dofinansowanie projektu został złożony na formularzu 
udostępnionym przez IZ RPO. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie 

kryterium 
oznacza 

odrzucenie 
wniosku) 

A.1.3 
Wniosek o dofinansowanie projektu 

wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) 
został wypełniony w języku polskim. 

Ocenie podlega, czy wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) 
został sporządzony w języku polskim (język urzędowy). 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz treść 

załączników (o ile dotyczy). 

Tak/nie 
(niespełnienie 

kryterium 
oznacza 

odrzucenie 
wniosku)  

 A.1.4 
Wybór partnera/ów projektu został 
dokonany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca dokonał wyboru partnera/ów zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U poz. 1146 ze zm.) – jeżeli 
dotyczy. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia stanowiącego integralną część 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie/nie 
dotyczy  

(niespełnienie 
kryterium 
oznacza 

odrzucenie 
wniosku) 

A.1.5 

Wnioskodawca oraz partner/rzy (jeśli 
dotyczy) nie podlegają wykluczeniu 

z możliwości otrzymania 
dofinansowania ze środków Unii 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca oraz partner/rzy (jeśli dotyczy) nie podlegają 
wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na 
podstawie:  

Tak/nie 
(niespełnienie 

kryterium 
oznacza 
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Europejskiej.  art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.  
z 2013 r. 885 ze zm.), 

 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 (Dz.U. poz. 769), 

 art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jednolity: Dz.U. 
z 2015 r. poz. 1212). 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia stanowiącego integralną część 
wniosku o dofinansowanie projektu.  

odrzucenie 
wniosku) 

A.1.6 
Uczestnicy projektu kwalifikują się do 

objęcia wsparciem w ramach RPO WK-
P 2014-2020. 

Ocenie podlega, czy projekty w ramach EFS są realizowane na obszarze objętym RPO, 
tj. projekty skierowane do osób fizycznych w ramach RPO WK-P 2014-2020 obejmują osoby 
mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub pracujące lub uczące się na terenie 
województwa kujawsko-pomorskiego, a w przypadku innych podmiotów posiadają one 
jednostkę organizacyjną na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie  
(niespełnienie 

kryterium 
oznacza 

odrzucenie 
wniosku) 

A.1.7 
Wydatki przewidziane w projekcie nie 

są współfinansowane z innych 
unijnych instrumentów finansowych. 

Ocenie podlega, czy wydatki przewidziane w projekcie nie są objęte wsparciem z innego 
unijnego funduszu lub instrumentu unijnego, ani z tego samego funduszu w ramach innego 
programu.  
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia stanowiącego integralną część 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie 

kryterium 
oznacza 

odrzucenie 
wniosku) 

  

A.1.8 

Realizacja projektu jest zgodna 
z przepisami art. 65 ust. 6 i art. 125 

ust. 3 lit. e) i f) Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

Wnioskodawca złożył oświadczenie, że: 

 projekt nie został fizycznie zakończony lub w pełni zrealizowany przed złożeniem 
wniosku o dofinansowanie projektu w rozumieniu art. 65 ust. 6 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku 
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 

Tak/nie  
(niespełnienie 

kryterium 
oznacza 

odrzucenie 
wniosku) 
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Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 
oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE, L 347/320 
z 20.12.2013 r. z późn.zm.; dalej: rozporządzenie 1303/2013); 

 nie rozpoczął realizacji projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie 
projektu albo, że realizując projekt przed dniem złożenia wniosku, przestrzegał 
obowiązujących przepisów prawa dotyczących danego projektu zgodnie z art. 125 ust. 
3 lit. e) rozporządzenia 1303/2013; 

 projekt nie obejmuje przedsięwzięć, które zostały objęte lub powinny zostać objęte 
procedurą odzyskiwania (w rozumieniu art. 71 rozporządzenia 1303/2013) 
w następstwie przeniesienia działalności produkcyjnej poza obszar objęty programem 
zgodnie z art. 125 ust. 3 lit. f) rozporządzenia 1303/2013. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia stanowiącego integralną część 
wniosku o dofinansowanie projektu. 

A.1.9 

Roczny obrót wnioskodawcy 
i partnera/ów (jeśli dotyczy) jest 
równy lub wyższy od rocznych 

wydatków w projekcie 

Ocenie podlega, czy roczny obrót
91

 wnioskodawcy i partnera/ów (jeśli dotyczy) jest równy 
lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie.  
W celu spełnienia przedmiotowego kryterium, wnioskodawca i partner (jeśli dotyczy) musi 
wskazać obrót za ostatni zamknięty rok obrotowy. Wskazany obrót musi być równy lub 
wyższy od rocznych wydatków (łącznie z kosztami pośrednimi) w projekcie. W przypadku, gdy 
projekt trwa dłużej niż jeden rok kalendarzowy (12 miesięcy) należy wartość obrotów odnieść 
do roku realizacji projektu, w którym wartość planowanych wydatków jest najwyższa. W 
przypadku wnioskodawcy, który realizuje projekt w okresie nieprzekraczającym dwunastu 
miesięcy, wskazane przez niego obroty należy odnieść do całkowitej wartości projektu. 
Weryfikacja spełnienia przedmiotowego kryterium będzie odbywała się w analogiczny sposób 
również wtedy, gdy projekt trwający krócej niż rok będzie realizowany na przełomie lat, 
wówczas wartość obrotu należy odnieść do całkowitych wydatków w projekcie, 
z pominięciem faktu, że jego realizacja odbywa się na przełomie lat. 

Tak/nie/nie 
dotyczy 

(niespełnienie 
kryterium 
oznacza 

odrzucenie 
wniosku) 

                                                           
91 Za obrót należy przyjąć sumę przychodów uzyskanych przez podmiot na poziomie ustalania wyniku na działalności gospodarczej – tzn. jest to suma przychodów ze sprzedaży netto, pozostałych przychodów 

operacyjnych oraz przychodów finansowych.  

W przypadku podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej i jednocześnie niebędących jednostkami sektora finansów publicznych jako obroty należy rozumieć wartość przychodów (w tym przychodów 

osiągniętych z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację projektów) osiągniętych w poprzednim roku przez danego wnioskodawcę/partnera (o ile dotyczy).  

W przypadku projektów, w których udzielane jest wsparcie zwrotne w postaci pożyczek lub poręczeń jako obrót należy rozumieć kwotę kapitału pożyczkowego i poręczeniowego, jakim dysponowali 
wnioskodawca/partnerzy (o ile dotyczy) w poprzednim zamkniętym roku obrotowym. 
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Kryterium nie dotyczy projektów partnerskich, w których liderem jest jednostka sektora 
finansów publicznych. W przypadku realizacji projektów w partnerstwie pomiędzy 
podmiotem niebędącym jednostką  sektora finansów publicznych (liderem) a podmiotem 
będącym jednostką sektora finansów publicznych, porównywane są tylko te wydatki i obrót, 
które dotyczą podmiotu niebędącego jednostką sektora finansów publicznych. 
 
 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

A.1.10 
Wnioskodawca prowadzi biuro 

projektu na obszarze województwa 
kujawsko-pomorskiego. 

Ocenie podlega, czy w okresie realizacji projektu wnioskodawca prowadzi biuro projektu na 
obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. W biurze przechowywana jest pełna 
oryginalna dokumentacja  wdrażanego projektu (z wyłączeniem dokumentów, których 
miejsce przechowywania uregulowano odpowiednimi przepisami). 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie 

kryterium 
oznacza 

odrzucenie 
wniosku) 

A.2  Kryteria horyzontalne  

A.2.1 

Zgodność Projektu z Regionalnym 
Programem Operacyjnym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
na lata 2014-2020 oraz  Szczegółowym 
Opisem Osi Priorytetowych RPO WK-P 

2014-2020. 

Ocenie podlega zgodność projektu z RPO WK-P 2014-2020 oraz SzOOP dla  danego 
działania/poddziałania. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie 

kryterium 
oznacza 

odrzucenie 
wniosku) 

A.2.2 
Projekt jest zgodny z przepisami 

dotyczącymi pomocy publicznej (lub 
pomocy de minimis). 

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z przepisami dotyczącymi pomocy 
publicznej/pomocy de minimis. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie/ nie 
dotyczy 

(niespełnienie 
kryterium 
oznacza 

odrzucenie 
wniosku) 

A.2.3 
Projekt jest zgodny z właściwymi 

przepisami prawa unijnego i 
krajowego.  

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa unijnego 
i krajowego. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie 

kryterium 
oznacza 

odrzucenie 
wniosku) 
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A.2.4 
Projekt zakłada rozliczanie kosztów 
w oparciu o uproszczone metody 

rozliczania wydatków. 

Ocenie podlega, czy w projekcie o wartości wkładu publicznego (środków publicznych) 
nieprzekraczającej kwoty 100 000 EUR (wyrażonej w zł) wydatki są rozliczane uproszczonymi 
metodami, na zasadach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie/ nie 
dotyczy 

(niespełnienie 
kryterium 
oznacza 

odrzucenie 
wniosku) 

  

A.2.5 

Projekt zakłada prawidłowy poziom 
kosztów pośrednich zgodnie ze 

stawkami ryczałtowymi określonymi 
w Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków 
w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020. 

Ocenie podlega prawidłowość założonego poziomu kosztów pośrednich zgodnie ze 
stawkami ryczałtowymi określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków 
w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 
 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie 

kryterium 
oznacza 

odrzucenie 
wniosku) 

A.2.6 

Projekt jest zgodny z zasadą równości 
szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami. 

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny  z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (zgodnie z art.7 rozporządzenia 1303/2013). 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie 

kryterium 
oznacza 

odrzucenie 
wniosku) 

A.2.7 
Projekt jest zgodny z zasadą równości 

szans kobiet i mężczyzn  
w oparciu o standard minimum. 

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn 
w oparciu o  standard minimum. 
 
W ramach kryterium weryfikowane będzie spełnienie standardu minimum oceniane na 

podstawie kryteriów oceny określonych w 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.   
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie 

kryterium 
oznacza 

odrzucenie 
wniosku) 



163 

 

A.2.8 

Projekt jest zgodny  z zasadą 

zrównoważonego rozwoju. 

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwój (zgodnie z art. 8 
rozporządzenia nr 1303/2013). 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie 

kryterium 
oznacza 

odrzucenie 
wniosku) 

A.3 Kryteria merytoryczne – punktowe  

Jakości 
projektu 

A.3.1 

Potrzeba realizacji 
projektu 

oraz zasadność 
wyboru grupy 

docelowej. 

Ocenie podlega uzasadnienie potrzeby realizacji projektu w kontekście: 

 problemu/ów grupy docelowej w powiązaniu ze specyficznymi jej cechami, na obszarze 
realizacji projektu, na które odpowiedź stanowi cel projektu, 

 wskazania wiarygodnych i miarodajnych danych i źródeł potwierdzających występowanie 
opisanego/ych problemu/ów. 

 
Ocenie podlega, czy dobór grupy docelowej jest adekwatny do założeń projektu 

i regulaminu konkursu. 
 
Projekt może uzyskać maksymalnie 10 pkt. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Ocena spełniania 
kryteriów 

merytorycznych 
punktowych 

polega na 
przyznaniu liczby 

punktów 
w ramach 

dopuszczalnych 
limitów 

wyznaczonych 
minimalną i 
maksymalną 

liczbą punktów, 
które można 

uzyskać za dane 
kryterium. 

Spełnienie przez 
projekt 

wskazanych 
kryteriów oznacza 

uzyskanie od 
każdego 

A.3.2 
Cel projektu oraz 

poprawność doboru 
wskaźników. 

Ocenie podlega: 

 trafność doboru celu projektu w kontekście opisanej sytuacji problemowej, 

 możliwość osiągnięcia w ramach projektu skwantyfikowanych wskaźników rezultatu i 
produktu, w tym: 

 adekwatność i założona do osiągnięcia wartość wskaźników; 

 opis źródeł weryfikacji/ pozyskania danych do pomiaru wskaźników 
i częstotliwości pomiaru. 
 

Projekt może uzyskać maksymalnie 10 pkt. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 
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A.3.3 

Trafność doboru 
zadań i opis zadań 

w kontekście 
osiągnięcia 

celów/wskaźników 
projektu. 

Ocenie podlega opis zadań, tj. : 

 opis sposobu rekrutacji uczestników/uczestniczek projektu, 

 adekwatność doboru zadań i ich merytoryczna zawartość w świetle 
zdiagnozowanego/ych problemu/ów, 

 trwałość projektu (o ile dotyczy), 

 racjonalność harmonogramu zadań, 

 sposób zarządzania projektem. 
 
Projekt może uzyskać maksymalnie 25 pkt. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

z obydwu 
oceniających co 

najmniej 60% 
punktów za 
spełnianie 

poszczególnych 
kryteriów. 

 
 

Beneficjenta A.3.4 

Potencjał 
i doświadczenie 
wnioskodawcy 
i partnera/ów. 

Ocenie podlega opis potencjału i doświadczenia  wnioskodawcy i partnera/ów, tj.: 

 doświadczenie wnioskodawcy/partnera/ów w obszarze tematycznym, którego dotyczy 
realizowany projekt, na danym terytorium i w pracy z daną grupą docelową , 

 potencjał kadrowy/merytoryczny wykorzystywany w ramach projektu, 

 potencjał techniczny wykorzystywany w ramach projektu. 
 
Projekt może uzyskać maksymalnie 15 pkt. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

A.4 Kryteria merytoryczne - zero-jedynkowe 

Jakości 
projektu 

A.4.1 
Projekt jest zgodny 

z regulaminem 
konkursu 

Ocenie podlega, czy projekt spełnia wymogi wskazane w Regulaminie konkursu w rozdziale 

„Przedmiot konkursu”, wynikające z zapisów wytycznych horyzontalnych i programowych 

oraz wymogi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (IZ RPO) wynikające ze specyfiki danego konkursu, 

a także wymogi IZ RPO dotyczące spójności wewnętrznej wniosku o dofinansowanie 

projektu i logiki projektowej. 

Ocenie podlega, czy projekt spełnia wymogi wskazane w Regulaminie konkursu w rozdziale 

„Wymagania dotyczące wskaźników rezultatu i produktu”. 

Możliwość oceny warunkowej. Zmiany wynikające z poprawy błędów we wniosku 
o dofinansowanie projektu nie mogą przyczyniać się do zmiany założeń projektu, ogólnej 
koncepcji oraz zaplanowanego do realizacji celu projektu. Zmiany we wniosku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ocena spełnienia 
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o dofinansowanie projektu mogą być dokonane wyłącznie w zakresie wskazanym przez 
Instytucję Ogłaszającą Konkurs (IOK). 

 Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

kryteriów wyboru 
projektu polega 
na dokonaniu 

oceny 
bezwarunkowej 

 TAK/NIE 
(niespełnienie 

kryterium 
oznacza 

odrzucenie 
wniosku) lub 

oceny 
warunkowej. 

 

Finansowania 
projektu 

A.4.2 

Budżet - 
niezbędność 
wydatków do 

realizacji 
zaplanowanych 

działań 

Ocenie podlega niezbędność planowanych wydatków w budżecie projektu: 

 czy wynikają one bezpośrednio z opisanych działań oraz przyczyniają się do osiągnięcia  
produktów    projektu, 

 czy nie ujęto wydatków, które wykazano jako potencjał wnioskodawcy (chyba że 
stanowią wkład własny). 

Możliwość oceny warunkowej. Zmiany wynikające z poprawy błędów we wniosku 
o dofinansowanie projektu nie mogą przyczyniać się do zmiany założeń projektu, ogólnej 
koncepcji oraz zaplanowanego do realizacji celu projektu. Zmiany we wniosku 
o dofinansowanie projektu mogą być dokonane wyłącznie w zakresie wskazanym przez IOK. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

A.4.3 

Budżet - 
racjonalność 

i efektywność 
wydatków 

Ocenie podlega racjonalność i efektywność planowanych wydatków: 

 czy są adekwatne do zakresu i specyfiki projektu, czasu jego realizacji oraz planowanych 
produktów projektu, 

 czy są zgodne ze stawkami rynkowymi i/lub z taryfikatorem wydatków, 

 czy określone w projekcie nakłady finansowe służą osiągnięciu możliwie 
najkorzystniejszych efektów realizacji zadań. 

Możliwość oceny warunkowej. Zmiany wynikające z poprawy błędów we wniosku 
o dofinansowanie projektu nie mogą przyczyniać się do zmiany założeń projektu, ogólnej 
koncepcji oraz zaplanowanego do realizacji celu projektu. Zmiany we wniosku 
o dofinansowanie projektu mogą być dokonane wyłącznie w zakresie wskazanym przez IOK. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 
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A.4.4 
Budżet - 

kwalifikowalność 
wydatków 

Ocenie podlega kwalifikowalność wydatków pod kątem zgodności z Wytycznymi w zakresie 
kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

Możliwość oceny warunkowej. Zmiany wynikające z poprawy błędów we wniosku 
o dofinansowanie projektu nie mogą przyczyniać się do zmiany założeń projektu, ogólnej 
koncepcji oraz zaplanowanego do realizacji celu projektu. Zmiany we wniosku 
o dofinansowanie projektu mogą być dokonane wyłącznie w zakresie wskazanym przez IOK. 

 Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

A.4.5 

Budżet - 
prawidłowość 
sporządzenia 

budżetu projektu 

Ocenie podlega prawidłowość sporządzenia budżetu projektu pod kątem zgodności 
z zapisami regulaminu konkursu. 

Możliwość oceny warunkowej. Zmiany wynikające z poprawy błędów we wniosku 
o dofinansowanie projektu nie mogą przyczyniać się do zmiany założeń projektu, ogólnej 
koncepcji oraz zaplanowanego do realizacji celu projektu. Zmiany we wniosku 
o dofinansowanie projektu mogą być dokonane wyłącznie w zakresie wskazanym przez IOK. 

 Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

B. Kryteria szczegółowe 

B.1 Kryteria dostępu PODDZIAŁANIE 9.2.2 

B.1.1 
Wnioskodawca składa maksymalnie 
2 wnioski o dofinansowanie projektu 

w odpowiedzi na dany konkurs 

Kryterium oznacza, że jeden podmiot, w ramach złożonych wniosków o dofinansowanie 
projektu, może wystąpić maksymalnie dwa razy tzn.: 

1. dwa razy jako lider  
2. lub dwa razy jako partner 
3. lub raz jako lider a raz jako partner. 

 

W przypadku wnioskodawcy/partnera, którego jednostki/oddziały terenowe posiadają 
osobowość prawną, jednostki/oddziały te mogą składać wnioski o dofinansowanie projektu 
niezależnie od jednostki głównej. 

W przypadku wnioskodawcy/partnera, którego jednostki/oddziały terenowe nie posiadają 
osobowości prawnej, jednostki/oddziały te mogą składać wnioski w ramach niniejszego 
konkursu, po uzyskaniu zgody jednostki głównej tj. pełnomocnictwa szczególnego do 
działania w ramach niniejszego konkursu, w imieniu tej jednostki. 

Tak/nie 
(niespełnienie 

kryterium 
oznacza 

odrzucenie 
wniosku) 
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UWAGA: 

Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu przez jednostkę/oddział terenowy 
nieposiadający osobowości prawnej, które będą wskazane jako realizator we wniosku 
o dofinansowanie projektu, nie wyczerpuje limitu 2 wniosków złożonych przez jednostkę 
główną lub pozostałe jednostki/oddziały terenowe. Każda jednostka główna oraz każda 
jednostka/oddział terenowy może złożyć maksymalnie po 2 wnioski o dofinansowanie 
projektu w odpowiedzi na konkurs tzn.: 

1. dwa razy jako lider  
2. lub dwa razy jako partner 
3. lub raz jako lider a raz jako partner. 

Kryterium weryfikowane na podstawie Rejestru wniosków o dofinansowanie projektu 
złożonych w odpowiedzi na konkurs. 

B.1.2 

Wnioskodawca lub Partner na dzień 
złożenia wniosku o dofinansowanie 

posiada co najmniej 3-letnie 
doświadczenie w zakresie pracy 

z młodzieżą, w stosunku do której 
zastosowano sądowy środek 

wychowawczy lub poprawczy. 

Ocenie podlega potencjał merytoryczny Wnioskodawcy lub partnera tak, aby zapewnić jak 
najwyższą jakość oferowanego wsparcia na rzecz pracy z młodzieżą, w stosunku do której 
zastosowano sądowy środek wychowawczy lub poprawczy.  

Okres 3 lat musi dotyczyć jednej instytucji, nie można sumować  doświadczenia 
wnioskodawcy i partnera/ów. Okres ten nie musi być jednak nieprzerwany tzn.:  może 
składać się na niego kilka okresów, w których instytucja zdobywała doświadczenie 
w przedmiotowym obszarze.  

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie 

kryterium 
oznacza 

odrzucenie 
wniosku) 

 

B.1.3 

Wnioskodawca lub Partner posiada 
doświadczenie we współpracy 

z kuratorami sądowymi (zgodnie 
z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. 

o kuratorach sądowych) na rzecz pracy 
z młodzieżą, w stosunku do której 

zastosowano sądowy środek 
wychowawczy lub poprawczy. 

W przypadku realizacji projektu dla grupy docelowej - osoby nieletnie, wobec których 
zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości (osoby objęte 
kuratelą sądową). 

Ocenie podlegać będzie czy we wniosku o dofinansowanie projektu wnioskodawca ujął 
informację potwierdzające, iż posiada, co najmniej 2-ie referencje środowiskowe 
wystawione przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu (zawierające m.in. 
nazwę/adres danego podmiotu wystawiającego referencję). Muszą mieć one charakter 
celowy, tj. być wystawione w związku z zamiarem złożenia wniosku o dofinansowanie 
w ramach niniejszego konkursu i zawierać konkretne informacje na temat rodzaju 
współpracy z Wnioskodawcą/Partnerem i jej ocenę jakościową. 

Referencje wystawione wzajemnie przez wnioskodawcę i partnerów nie będą rozpatrywane. 

Tak/nie/nie 
dotyczy 

(niespełnienie 
kryterium 
oznacza 

odrzucenie 
wniosku) 
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Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Jednocześnie wnioskodawca będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy 
o dofinansowanie projektu przedstawić IZ RPO powyższe referencję (warunkujące jej 
podpisanie). 

B.1.4 

Projekt zakłada wsparcie uczestników 

wraz ze wsparciem ich otoczenia92  

w takim zakresie, w jakim jest to 

niezbędne dla wsparcia osób 

wykluczonych społecznie. 

W przypadku realizacji projektu dla grupy docelowej - osoby nieletnie, wobec których 
zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości (osoby objęte 
kuratelą sądową). 

Ocenie podlega czy zastosowano form wsparcia dla otoczenia np. warsztaty dla rodziców, 
poradnictwo indywidualne, grupy wsparcia, terapia, działania profilaktyczne, pogadanki. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie/nie 
dotyczy 

(niespełnienie 
kryterium 
oznacza 

odrzucenie 
wniosku) 

 

B.1.5 

Projekt realizowany jest w 
partnerstwie z minimum 80% organów 

prowadzących młodzieżowe ośrodki 
wychowawcze i młodzieżowe ośrodki 

socjoterapii (o których mowa 
w ustawie z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty) mających siedzibę 
na terenie województwa kujawsko-

pomorskiego. 
 

W przypadku realizacji projektu dla grupy docelowej – osoby przebywające 
w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. 

Ocenie podlega, czy wniosek został złożony w partnerstwie zakładającym udział minimum 5 
młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii, 
o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 nr 256 
poz. 2572), spośród 6 ośrodków działających na terenie województwa kujawsko-
pomorskiego. 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie/nie 
dotyczy 

(niespełnienie 
kryterium 
oznacza 

odrzucenie 
wniosku) 

 

B.1.6 

Projekt zakłada kompleksowe 
wsparcie dla osób nieletnich, wobec 

których zastosowano środki 
zapobiegania i zwalczania 

demoralizacji i przestępczości lub dla 
osób przebywających 

Ocenie podlegać będzie, czy w projekcie zaplanowano stworzenie indywidualnej ścieżki 

reintegracji (z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, 

predyspozycji, potrzeb) dla osób nieletnich, wobec których zastosowano środki zapobiegania 

i zwalczania demoralizacji i przestępczości lub dla osób przebywających w młodzieżowych 

ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii w oparciu o ścieżkę 

Tak/nie 
(niespełnienie 

kryterium 
oznacza 

odrzucenie 
wniosku) 

                                                           
92 .Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – to osoby spokrewnione lub niespokrewnione z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wspólnie zamieszkujące 

i gospodarujące, a także inne osoby z najbliższego środowiska osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Za otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym można uznać 

wszystkie osoby, których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Do otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym należą także osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą lub kandydaci do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka i dyrektorzy placówek opiekuńczo-

wychowawczych typu rodzinnego.  
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w młodzieżowych ośrodkach 
wychowawczych i młodzieżowych 
ośrodkach socjoterapii, w oparciu 
o ścieżkę reintegracji, stworzoną 

indywidualnie dla każdej osoby (np. 
Indywidualny Plan Działania, 

Indywidualny Plan Resocjalizacyjny).   
 

reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby.  

Kompleksowość oceniona będzie poprzez weryfikację zastosowania minimum 2 typów 

działań
93

 dla każdego uczestnika projektu. Wymóg dotyczący realizacji projektów w oparciu 

o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdej osoby wynika z Wytycznych 

w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa 

z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i  Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.  

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

B.1.7 

Projekt kończy się nie później niż 
31.12.2018 r. a maksymalny okres 

realizacji projektu wynosi 24 
miesiące. 

 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie okres realizacji projektu oraz prawidłowe jego 
wskazanie we wniosku o dofinansowanie projektu, tj. określenie daty końcowej nie później 
niż na 31.12.2018 r. oraz realizacji projektu przez okres maksymalnie 24 miesięcy.  

Okres realizacji projektu powinien zapewnić precyzyjne i kompleksowe zaplanowanie 
przedsięwzięć, co zwiększy efektywność działań i pozwoli na osiągnięcie założonych celów 
i wskaźników oraz sprawne rozliczenie finansowe projektu. Zasadnym jest weryfikowanie 
efektywności podejmowanych działań oraz wprowadzenie w kolejnym okresie ewentualnych 
modyfikacji przyczyniających się do lepszej realizacji zadań.  

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie 

kryterium 
oznacza 

odrzucenie 
wniosku) 

B.1.8 

Zlecanie zadań lub usług w ramach 
projektu winno być 

realizowane/zlecane 
z uwzględnieniem: zasad określonych 

w ustawie  o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, klauzul 

społecznych i/lub podmiotów 
ekonomii społecznej.  

W ramach kryterium ocenie podlegać będą zasady/sposób zlecania zadań lub usług 
(w przypadku jeżeli projekt zakłada zlecanie zadań lub usług).  
W przypadku zlecania zadań lub usług w ramach projektu minimum 10% ich wartości winna 
być realizowana/zlecana:  

 na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.), 

 z wykorzystaniem klauzul społecznych zgodnie z ustawą z 29 stycznia 2004 r. Prawo 

Tak/nie/nie 
dotyczy 

(niespełnienie 
kryterium 
oznacza 

odrzucenie 
wniosku) 

                                                           
93

 Dostępne działania: 

a) działania służące wzmacnianiu kompetencji społecznych młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym,  
b) działania resocjalizacyjne, terapeutyczne i wychowawcze dla młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym,  
c) działania wspomagające efektywność procesu resocjalizacji poprzez doradztwo edukacyjno-zawodowe oraz wsparcie służące uzupełnieniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych młodzieży objętej sądowym 
środkiem wychowawczym lub poprawczym nie kwalifikującej się do wsparcia w ramach projektów Ochotniczych Hufców Pracy w PI 8ii POWER.  
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zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), 

 u podmiotów ekonomii społecznej w przypadku zakupów nieobjętych ustawą z 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164). 

Zapis w takiej formule będzie stanowił impuls do włączania usług podmiotów ekonomii 
społecznej oraz wspierał zatrudnienie w istniejących i nowo powstających w województwie 
podmiotach ekonomii społecznej. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu 

B.1.9 
Wkład własny został określony na 

poziomie 5 %. 

Ocenie podlega, czy wkład własny stanowi nie mniej niż 5 % wartości projektu. 

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie  
(niespełnienie 

kryterium 
oznacza 

odrzucenie 
wniosku) 

B.1.10 

Jeśli projekt przewiduje realizację 
szkoleń to ich efektem jest uzyskanie 
kwalifikacji lub nabycie kompetencji 
(w rozumieniu Wytycznych Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju w zakresie 

monitorowania postępu rzeczowego 
realizacji programów operacyjnych na 

lata 2014-2020), potwierdzonych 
odpowiednim dokumentem (np. 

certyfikatem). Uzyskanie kwalifikacji 
lub kompetencji jest każdorazowo 

weryfikowane poprzez 
przeprowadzenie odpowiedniego ich 

sprawdzenia (np. w formie egzaminu). 

Kryterium odnosi się do projektów, w których zaplanowano wsparcie w postaci szkoleń. 
Formalna weryfikacja wiedzy i umiejętności wpłynie pozytywnie na zwiększenie 
wiarygodności uzyskanych przez uczestnika projektu kwalifikacji i/lub kompetencji.  

Poprzez uzyskanie kwalifikacji należy rozumieć określony zestaw efektów uczenia się 
(kompetencji), których osiągnięcie zostało formalnie potwierdzone przez upoważnioną do 
tego instytucję zgodnie z ustalonymi standardami. Nadanie kwalifikacji następuje w wyniku 
walidacji i certyfikacji.  

Kompetencje to wyodrębniony zestaw efektów uczenia się. Opis kompetencji zawiera jasno 
określone warunki, które powinien spełniać uczestnik projektu ubiegający się o nabycie 
kompetencji, tj. wyczerpującą informację o efektach uczenia się oraz kryteria i  metody ich 
weryfikacji. Nabycie kompetencji weryfikowane będzie w 4 etapach: 

Zakres – zdefiniowanie grupy docelowej do objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru 
interwencji EFS, który będzie poddany ocenie; 

Wzorzec – zdefiniowanie standardu wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną 
uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań projektowych; 

Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny po 

Tak/nie/nie 
dotyczy 

(niespełnienie 
kryterium 
oznacza 

odrzucenie 
wniosku) 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiWq4LCzZ_LAhVIAZoKHQUzDSQQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.uzp.gov.pl%2F__data%2Fassets%2Fpdf_file%2F0012%2F30117%2FObwieszczenie_tekst_jednolity_ustawy_Pzp.pdf&usg=AFQjCNH5E3Dcgu2Fl0h9xMQRCi-KDFpVwg&cad=rja
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiWq4LCzZ_LAhVIAZoKHQUzDSQQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.uzp.gov.pl%2F__data%2Fassets%2Fpdf_file%2F0012%2F30117%2FObwieszczenie_tekst_jednolity_ustawy_Pzp.pdf&usg=AFQjCNH5E3Dcgu2Fl0h9xMQRCi-KDFpVwg&cad=rja
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zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie; 

Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi wymaganiami 
(określonymi na etapie II z efektami uczenia się) po zakończeniu wsparcia udzielanego danej 
osobie. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

B.1.11 
Projekt realizowany jest 

w partnerstwie dwusektorowym. 

Ocenie podlega czy projekt zakłada formalne partnerstwo dwusektorowe tj. co najmniej dwa 
sektory spośród sektora społecznego, prywatnego, publicznego. 
Partnerstwo to miałoby się przyczynić do wykorzystania m.in. posiadanej infrastruktury, 
kontaktów, zaplecza oraz możliwości podmiotów współpracujących. 
Realizacja projektów w partnerstwie przynosi korzyści zarówno w aspektach jakościowych, 
jak i związanych ze sprawnością zarządzania i wdrażania.  
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie  
(niespełnienie 

kryterium 
oznacza 

odrzucenie 
wniosku) 

B.2 Kryteria premiujące 
  

B.2.1 Projekt zakłada efektywność społeczną 

Ocenie podlega czy projekt zakłada efektywność społeczną wykazaną na poziomie minimum 
56 %  uczestników, którzy po zakończeniu udziału w projekcie:  

a) dokonało postępu w procesie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej i zmniejszenia 
dystansu do zatrudnienia, przy czym postęp powinien być rozumiany m.in. jako  

 rozpoczęcie nauki;  

 wzmocnienie motywacji do pracy po projekcie;  

 zwiększenie pewności siebie i własnych umiejętności;  

 poprawa umiejętności rozwiązywania pojawiających się problemów;  

 podjęcie wolontariatu;  

 poprawa stanu zdrowia;  

 ograniczenie nałogów;  

 doświadczenie widocznej poprawy w funkcjonowaniu (w przypadku osób 
z niepełnosprawnościami);  

b) lub podjęło dalszą aktywizację w formie, która:  

 obrazuje postęp w procesie aktywizacji społecznej i zmniejsza dystans do zatrudnienia;  

 nie jest tożsama z formą aktywizacji, którą uczestnik projektu otrzymywał przed 
projektem;  

Projekty, które 
otrzymały 
minimum 

punktowe od 
obydwu 

oceniających  
podczas oceny 

spełniania 
kryteriów 

merytorycznych 
(punktowych) 
oraz spełniają 

kryteria 
premiujące, 

otrzymują premię 
punktową 

(maksymalnie 40 
punktów). 

Projekty, które 
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 nie jest tożsama z formą aktywizacji, którą uczestnik projektu otrzymywał w ramach 
projektu, chyba że nie jest ona finansowana ze środków EFS i że stanowi postęp 
w stosunku do sytuacji uczestnika projektu w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie.  

 
Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

Tak –  20 pkt. 

Nie –  0 pkt. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 
 

nie spełniają 
kryteriów 

premiujących, nie 
tracą punktów 

uzyskanych 
w ramach oceny 

formalno-
merytorycznej. 

Waga punktowa 
poszczególnych 

kryteriów 
premiujących 
określona jest 
przy definicji 

kryterium. 
 B.2.2 

Projekt obejmuje wsparciem zarówno 
osoby nieletnie, wobec których 

zastosowano środki zapobiegania 
i zwalczania demoralizacji 

i przestępczości oraz osoby 
przebywające w młodzieżowych 

ośrodkach wychowawczych 
i młodzieżowych ośrodkach 

socjoterapii 

Ocenie będą podlegały projekty zakładające wsparcie dla działań skierowanych  do obu grup 

docelowych 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

Tak –  20 pkt. 

Nie –  0 pkt. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 
 

 
   

 
 

 
 
Działanie: 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych    

Poddziałanie: 9.3.2 Rozwój usług społecznych 
Oś priorytetowa: 9. Solidarne społeczeństwo 

   

Priorytet Inwestycyjny: 9iv Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i 
usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym 
Cel szczegółowy:  Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych opiekuńczych oraz usług wsparcia 
rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
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Kryterium  Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

A Kryteria ogólne 

A.1  Kryteria formalne  
  

A.1.1 

Wniosek o dofinansowanie projektu 
został złożony we właściwym terminie, 
do właściwej instytucji i w odpowiedzi 

na właściwy konkurs 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie projektu 
w terminie oraz do instytucji wskazanej w regulaminie konkursu, w odpowiedzi na 
właściwy konkurs. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie dokumentacji projektowej. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

  

A.1.2 

Wniosek o dofinansowanie projektu 
został złożony na właściwym 

formularzu 

Ocenie podlega, czy wniosek o dofinansowanie projektu został złożony na 
formularzu udostępnionym przez IZ RPO. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

A.1.3 

Wniosek o dofinansowanie projektu 
wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) 

został wypełniony w języku polskim 

Ocenie podlega, czy wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (jeśli 
dotyczy) został sporządzony w języku polskim (język urzędowy). 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu 

oraz treść załączników (o ile dotyczy). 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

  

 A.1.4 

Wybór partnera/ów projektu został 
dokonany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca dokonał wyboru partnera/ów zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów 
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-
2020 (Dz. U poz. 1146 ze zm.) – jeżeli dotyczy. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia stanowiącego integralną 

część wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie/nie dotyczy  
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 
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A.1.5 

Wnioskodawca oraz partner/rzy (jeśli 
dotyczy) nie podlegają wykluczeniu 

z możliwości otrzymania 
dofinansowania ze środków Unii 

Europejskiej 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca oraz partner/rzy (jeśli dotyczy) nie podlegają 
wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii 
Europejskiej na podstawie:  
−art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.  

z 2013 r. 885 ze zm.), 
  

− 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 (Dz.U. poz. 769), 
  

− art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jednolity: 
Dz.U. 
z 2015 r. poz. 1212). 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia stanowiącego integralną 

część wniosku o dofinansowanie projektu.  

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

A.1.6 

Uczestnicy projektu kwalifikują się do 
objęcia wsparciem w ramach RPO WK-P 

2014-2020 

Ocenie podlega, czy projekty w ramach EFS są realizowane na obszarze objętym 
RPO, tj. projekty skierowane do osób fizycznych w ramach RPO WK-P 2014-2020 
obejmują osoby mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub pracujące lub 
uczące się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, a w przypadku innych 
podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa 
kujawsko-pomorskiego. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie  
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

A.1.7 

Wydatki przewidziane w projekcie nie 
są współfinansowane z innych unijnych 

instrumentów finansowych 

Ocenie podlega, czy wydatki przewidziane w projekcie nie są współfinansowane 
z innych unijnych instrumentów finansowych. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia stanowiącego integralną 
część wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 
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A.1.8 

Realizacja projektu jest zgodna 
z przepisami art. 65 ust. 6 i art. 125 ust. 
3 lit. e) i f) Rozporządzenia Parlamentu 

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

Wnioskodawca złożył oświadczenie, że: 

 projekt nie został fizycznie zakończony lub w pełni zrealizowany przed 
złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu w rozumieniu art. 65 ust. 6 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 roku 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 (Dz. Urz. UE, L 347/320 z 20.12.2013 r. z późn.zm.; dalej: 
rozporządzenie 1303/2013); 

 nie rozpoczął realizacji projektu przed dniem złożenia wniosku o 
dofinansowanie projektu albo, że realizując projekt przed dniem złożenia wniosku, 
przestrzegał obowiązujących przepisów prawa dotyczących danego projektu 
zgodnie z art. 125 ust. 3 lit. e) rozporządzenia 1303/2013; 

 projekt nie obejmuje przedsięwzięć, które zostały objęte lub powinny zostać 
objęte procedurą odzyskiwania (w rozumieniu art. 71 rozporządzenia 1303/2013) 
w następstwie przeniesienia działalności produkcyjnej poza obszar objęty 
programem zgodnie z art. 125 ust. 3 lit. f) rozporządzenia 1303/2013. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia stanowiącego integralną 
część wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie  
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 
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 A.1.9 

Roczny obrót wnioskodawcy 
i partnera/ów (jeśli dotyczy) jest równy 

lub wyższy od rocznych wydatków 
w projekcie  

Ocenie podlega, czy roczny obrót
94

 wnioskodawcy i partnera/ów (jeśli dotyczy) 
jest równy lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie. Kryterium nie dotyczy 
jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów będących partnerem/ami 
projektu, w którym Liderem projektu jest jednostka samorządu terytorialnego. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

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

  

A.1.10 

Wnioskodawca prowadzi biuro projektu 
na obszarze województwa kujawsko-

pomorskiego 

Ocenie podlega, czy w okresie realizacji projektu wnioskodawca prowadzi biuro 
projektu na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. W biurze 
przechowywana jest pełna oryginalna dokumentacja  wdrażanego projektu 
(z wyłączeniem dokumentów, których miejsce przechowywania uregulowano 
odpowiednimi przepisami). 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

A.2  Kryteria horyzontalne  

A.2.1 

Zgodność Projektu  
z Regionalnym Programem 

Operacyjnym Województwa Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz 

 Szczegółowym Opisem Osi 
Priorytetowych RPO WK-P 2014-2020 

Ocenie podlega zgodność projektu z RPO WK-P 2014-2020 oraz SzOOP dla  
danego działania/poddziałania.  
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

A.2.2 
Projekt jest zgodny z przepisami 

dotyczącymi pomocy publicznej (lub 
pomocy de minimis) 

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z przepisami dotyczącymi pomocy 
publicznej/pomocy de minimis. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie/ nie dotyczy 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

                                                           
94 Za obrót należy przyjąć sumę przychodów uzyskanych przez podmiot na poziomie ustalania wyniku na działalności gospodarczej – tzn. jest to suma przychodów ze sprzedaży netto, pozostałych przychodów 

operacyjnych oraz przychodów finansowych.  

W przypadku jednostek sektora finansów publicznych (nie dotyczy JST) jako obrót należy przyjąć wartość wydatków. Natomiast, w przypadku publicznych uczelni wyższych jako obrót należy przyjąć wysokość 

kosztów związanych z prowadzoną działalnością. 

W przypadku podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej i jednocześnie niebędących jednostkami sektora finansów publicznych jako obroty należy rozumieć wartość przychodów (w tym przychodów 

osiągniętych z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację projektów) osiągniętych w poprzednim roku przez danego wnioskodawcę/partnera (o ile dotyczy).  

W przypadku projektów, w których udzielane jest wsparcie zwrotne w postaci pożyczek lub poręczeń jako obrót należy rozumieć kwotę kapitału pożyczkowego i poręczeniowego, jakim dysponowali 
wnioskodawca/partnerzy (o ile dotyczy) w poprzednim zamkniętym roku obrotowym. 
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A.2.3 
Projekt jest zgodny z właściwymi 

przepisami prawa unijnego i krajowego  

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa unijnego 
i krajowego. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

  

A.2.4 

Projekt zakłada rozliczanie kosztów 
w oparciu o uproszczone metody 

rozliczania wydatków 

Ocenie podlega, czy w projekcie o wartości wkładu publicznego (środków 
publicznych) nieprzekraczającej kwoty 100 000 EUR (wyrażonej w PLN) wydatki są 
rozliczane uproszczonymi metodami, na zasadach określonych   w Wytycznych 
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie/ nie dotyczy 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

  

A.2.5 

Projekt zakłada prawidłowy poziom 
kosztów pośrednich zgodnie ze 

stawkami ryczałtowymi określonymi 
w Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w zakresie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności 

na lata 2014-2020 

Ocenie podlega prawidłowość założonego poziomu kosztów pośrednich zgodnie 
ze stawkami ryczałtowymi określonymi w Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 
lata 2014-2020. 
 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

A.2.6 

Projekt jest zgodny z zasadą równości 
szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca wykazał zgodność projektu z zasadą równości 
szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

A.2.7 

Projekt jest zgodny z zasadą równości 
szans kobiet i mężczyzn  

w oparciu o standard minimum 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca wykazał, że projekt należy do wyjątku, do 
którego nie stosuje się standardu minimum lub  projekt jest zgodny z zasadą 
równości szans kobiet i mężczyzn (na podstawie standardu minimum). 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

A.2.8 

Projekt jest zgodny  z zasadą 

zrównoważonego rozwoju 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca wykazał zgodność projektu z zasadą 
zrównoważonego rozwój (zgodnie z art. 8 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.). 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 
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A.3 Kryteria merytoryczne – punktowe (suma punktów: 60) 

jakości 
projektu 

A.3.1 

Potrzeba realizacji 
projektu oraz zasadność 

wyboru grupy 
docelowej  

Ocenie podlega uzasadnienie potrzeby realizacji projektu w kontekście: 
- problemu/ów grupy docelowej w powiązaniu ze specyficznymi jej cechami, na 

obszarze realizacji projektu, na które odpowiedź stanowi cel projektu, 
- wskazania wiarygodnych i miarodajnych danych i źródeł potwierdzających 

występowanie opisanego/ych problemu/ów. 
 
Ocenie podlega, czy dobór grupy docelowej jest adekwatny do założeń projektu 

i regulaminu konkursu. 
 
Badaniu podlegać będzie czy przedstawiona analiza problemów i doboru grupy 

docelowej została opracowana w oparciu o dokument: „OCENA ZASOBÓW 
POMOCY SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM”, 
opracowany przez RCRS i aktualny na moment składania wniosku o 
dofinansowanie projektu. 
 
Projekt może uzyskać maksymalnie 10 pkt. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Ocena spełniania kryteriów merytorycznych 
punktowych polega na przyznaniu liczby punktów 
w ramach dopuszczalnych limitów wyznaczonych 
minimalną i maksymalną liczbą punktów, które 

można uzyskać za dane kryterium. Spełnienie przez 
projekt wskazanych kryteriów oznacza uzyskanie od 

każdego z obydwu oceniających co najmniej 60% 
punktów za spełnianie poszczególnych kryteriów. 

 

   

A.3.2 
Cel projektu oraz 

poprawność doboru 
wskaźników 

Ocenie podlega: 
- trafność doboru celu projektu w kontekście opisanej sytuacji problemowej, 
- możliwość osiągnięcia w ramach projektu skwantyfikowanych wskaźników 
rezultatu i produktu, w tym: 

 adekwatność i założona do osiągnięcia wartość wskaźników; 

 opis źródeł weryfikacji/ pozyskania danych do pomiaru wskaźników 
i częstotliwości pomiaru. 
 

Projekt może uzyskać maksymalnie 10 pkt. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 
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A.3.3 

Trafność doboru zadań 
i opis zadań 

w kontekście osiągnięcia 
celów/wskaźników 

projektu 

Ocenie podlega opis zadań, tj. : 
- opis sposobu rekrutacji uczestników/uczestniczek projektu, 
- adekwatność doboru zadań i ich merytoryczna zawartość w świetle 

zdiagnozowanego/ych problemu/ów, 
- trwałość projektu (o ile dotyczy), 
- racjonalność harmonogramu zadań, 
- sposób zarządzania projektem. 
 
Projekt może uzyskać maksymalnie 20 pkt. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

wnioskodawcy A.3.4 

Potencjał 
i doświadczenie 
wnioskodawcy 
i partnera/ów 

Ocenie podlega opis potencjału i doświadczenia  wnioskodawcy i partnera/ów, tj.: 
- doświadczenie wnioskodawcy/partnera/ów w obszarze tematycznym, którego 

dotyczy realizowany projekt, na danym terytorium i w pracy z daną grupą 
docelową, 
- potencjał kadrowy/merytoryczny wykorzystywany w ramach projektu, 
- potencjał techniczny wykorzystywany w ramach projektu. 
 
Projekt może uzyskać maksymalnie 20 pkt. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

A.4 Kryteria merytoryczne - zero-jedynkowe 

jakości 
projektu 

A.4.1 
Projekt jest zgodny 

z regulaminem konkursu 

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z wymogami jakościowymi określonymi 
w regulaminie konkursu. 
 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

finansowania 
projektu 

A.4.2 

Budżet - niezbędność 
wydatków do realizacji 
zaplanowanych działań 

Ocenie podlega niezbędność planowanych wydatków w budżecie projektu: 
- czy wynikają one bezpośrednio z opisanych działań oraz przyczyniają się do 

osiągnięcia  produktów  projektu, 
- czy nie ujęto wydatków, które wykazano jako potencjał wnioskodawcy (chyba że 

stanowią wkład własny). 
 

Kryterium może podlegać ocenie warunkowej. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Ocena spełnienia kryteriów wyboru projektu polega 
na dokonaniu oceny bezwarunkowej 

 TAK/NIE 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) lub oceny warunkowej. 
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A.4.3 
Budżet - racjonalność 

i efektywność wydatków 

Ocenie podlega racjonalność i efektywność planowanych wydatków: 
- czy są adekwatne do zakresu i specyfiki projektu, czasu jego realizacji oraz 

planowanych produktów projektu, 
- czy są zgodne ze stawkami rynkowymi i/lub z taryfikatorem wydatków, 
- czy określone w projekcie nakłady finansowe służą osiągnięciu możliwie 

najkorzystniejszych efektów realizacji zadań. 
 
Kryterium może podlegać ocenie warunkowej.  
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 
 

 

A.4.4 

Budżet - 
kwalifikowalność 

wydatków 

Ocenie podlega kwalifikowalność wydatków pod kątem zgodności z Wytycznymi 
w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 
lata 2014-2020. 
 
Kryterium może podlegać ocenie warunkowej.  
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

A.4.5 

Budżet - prawidłowość 
sporządzenia budżetu 

projektu 

Ocenie podlega prawidłowość sporządzenia budżetu projektu pod kątem 
zgodności z zapisami regulaminu konkursu. 
 
Kryterium może podlegać ocenie warunkowej.  
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

B. Kryteria szczegółowe 

B.1 Kryteria dostępu - PODDZIAŁANIE 9.3.2 

  

B.1.1 

Wnioskodawca składa maksymalnie 
1 wniosek o dofinansowanie projektu 

w odpowiedzi na dany konkurs 

Ocenie podlega złożenie nie więcej niż jednego wniosku o dofinansowanie 
projektu w ramach danego konkursu. W przypadku projektów partnerskich 
kryterium dotyczy wyłącznie Lidera projektu. Złożenie więcej niż jednego wniosku 
o dofinansowanie projektu przez danego wnioskodawcę skutkuje odrzuceniem 
wszystkich projektów przez niego złożonych. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie rejestru wpływu wniosków. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 
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B.1.2 

Wnioskodawca (i partner/zy – jeśli 
dotyczy) jest podmiotem uprawnionym 
do złożenia wniosku o dofinansowanie 

projektu 

Ocenie podlega, czy wniosek o dofinansowanie projektu został złożony przez 
uprawnionego wnioskodawcę tj: 

1. wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób 
prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie 
odrębnych przepisów) – dotyczy typu projektu 1, 2c) i d), 3 i 4, 

2. podmiot realizujący projekt na terenie województwa kujawsko-
pomorskiego w partnerstwie zakładającym udział minimum 80% 
powiatów oraz miast na prawach powiatu – dotyczy typu projektu 2 a) 
i b). 
 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

B.1.3 
Projekt jest zgodny z właściwym typem 
projektu  przewidzianym do wsparcia 

w ramach konkursu 

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z typem projektu wskazanym 
w regulaminie konkursu, tj.:  
1. Wsparcie na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych nad osobami 
niesamodzielnymi, w tym starszymi i z niepełnosprawnościami świadczone 
w lokalnej społeczności obejmujące:  
a) tworzenie i rozwój oferty placówek wsparcia i opieki

95
 w tym:  

i. dziennych domów pobytu,  
ii. środowiskowych domów samopomocy,  
iii. klubów samopomocy,  
iv. mieszkań wspomaganych,  
v. innych ośrodków zapewniających opiekę dzienną i całodobową.  
 
b) rozwój niestacjonarnych usług opiekuńczych, w tym:  
i. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, 
o  których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,  
ii. usługi dziennych opiekunów, wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzka, inne 
formy samopomocy,  
iii. usługi asystenckie. 
 
c) uzupełniająco do typu a i b:  
i. inne usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób 
niesamodzielnych (np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu 
zamieszkania, dowożenie posiłków),  
ii. działania ukierunkowane na podnoszenie umiejętności opiekunów faktycznych 
służące poprawie jakości usług opiekuńczych (m.in.: kształcenie, poradnictwo).  
 
2. Inicjatywy ukierunkowane na rozwój i poprawę dostępu do usług wsparcia 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 
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 Zapewniających opiekę dzienną/całodobową (o ile stanowią formę usług świadczonych w lokalnej społeczności). 
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rodziny i pieczy zastępczej obejmujące:  
a) usługi szkoleniowe, doradcze i specjalistyczne dla osób sprawujących rodzinną 
pieczę zastępczą (rodziny zastępcze, kadry prowadzącej rodzinne domy dziecka, 
dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego) oraz 
kandydatów do pełnienia rodzinnej pieczy zastępczej w ww. formach;  
b) przejście z opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w lokalnej 
społeczności poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek 
opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci;  
c) działania służące wspieraniu rodzin i osób w wypełnianiu ról społecznych 
i opiekuńczo-wychowawczych realizowane przez placówki wsparcia dziennego

96
, 

usługi asystenckie rodziny, rodziny wspierające lub inne alternatywne formy 
wsparcia;  
d) poradnictwo rodzinne, obejmujące wsparcie rodziny naturalnej i zastępczej, 
opieki nad osobą z niepełnosprawnościami, a także terapię rodzinną świadczone 
w formach zdeinstytucjonalizowanych jako element procesu aktywizacji 
społecznej.

97
 

 
3. Usługi w mieszkaniach wspomaganych obejmujące:  
a) rozwój usług w mieszkaniach chronionych

98
 ;  

b) rozwój usług w mieszkaniach treningowych – pobyt czasowy z uwzględnieniem 
usług w formie treningów, nauki samodzielności, poradnictwa, pracy socjalnej, 
zmierzające do całkowitego usamodzielnienia;  
c) rozwój usług w mieszkaniach wspieranych. 
 
4 Uzupełniająco usługi wspierające proces aktywizacji społeczno-zawodowej osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (świadczone wyłącznie 
w powiązaniu z pozostałymi typami projektów, jako jeden z elementów 
szerszego, kompleksowego wsparcia zdefiniowanego na podstawie indywidualnej 
diagnozy uczestników projektów, w tym otoczenia) obejmujące:  
a) usługi informacyjne, edukacyjne, terapeutyczne oraz usługi animacyjne 
wspierające aktywność obywatelską;  
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 Wsparcie obejmuje zarówno tworzenie nowych placówek, jak również wsparcie istniejących. Wsparcie istniejących placówek jest możliwe wyłącznie, jeżeli nastąpi 
zwiększenie liczby dzieci w tych placówkach lub rozszerzenie oferty wsparcia. W placówkach wsparcia dziennego w formie opiekuńczej oraz placówkach prowadzonych 
w formie pracy podwórkowej obowiązkowo są realizowane zajęcia rozwijające, co najmniej jedną z ośmiu kompetencji kluczowych wskazanych w zaleceniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE) (Dz. Urz. UE L 394 z 30.12.2006, 
str. 10). 
97

 Typ 2 projektu nie może być łączony z innymi typami przewidzianego wsparcia w ramach konkursu. 
98

 Organizacja mieszkań chronionych musi być zgodna z zapisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006H0962:PL:NOT
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b) poradnictwo prawne (w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, 
zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów);  
c) poradnictwo psychologiczne i wsparcie indywidualne/grupowe w zakresie 
podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych, służące 
przezwyciężaniu nieporadności życiowej osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia (w tym tzw. biednych pracujących). 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

B.1.4 
Wkład własny został określony na 

prawidłowym poziomie 

Ocenie podlega, czy wkład własny stanowi nie mniej niż: 
1. 5% wydatków kwalifikowalnych - w przypadku projektów dotyczących 

świadczenia spersonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych 
w celu zwiększenia ich dostępności; 

2.   10% wydatków kwalifikowalnych - w przypadku projektów dotyczących 
wsparcia usług nad osobami zależnymi oraz poprawy dostępu do usług 

opiekuńczych w wymiarze jakościowym i ilościowym
99. 

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

 

B.1.5 

Projekt kończy się nie później niż 
30.06.2018 r. a maksymalny okres 

realizacji projektu wynosi 24 miesiące 

 

Ocenie podlegać będzie okres realizacji projektu oraz prawidłowe jego wskazanie 
we wniosku o dofinansowanie projektu, tj. określenie daty końcowej nie później 
niż na  30.06.2018 r. oraz realizacji projektu przez okres maksymalnie 24 
miesięcy.  

Okres realizacji projektu powinien zapewnić precyzyjne i kompleksowe 
zaplanowanie przedsięwzięć, co zwiększy efektywność działań i pozwoli na 
osiągnięcie założonych celów i wskaźników oraz sprawne rozliczenie finansowe 
projektu. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

B.1.6 
Komplementarność wsparcia w ramach 
RPO WK-P z Programem Operacyjnym 

Pomoc Żywnościowa 2014-2020 

Ocenie podlega komplementarność wsparcia w ramach RPO WK-P z Programem 

Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), współfinansowanym ze 

środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym zgodnie 

z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 

11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 

Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014, str. 1) oraz ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej.  

Polega to na zapewnieniu przez wnioskodawcę preferowania wsparcia osób lub 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 
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 W przypadku projektów skierowanych do osób z niepełnosprawnościami będzie możliwe wnoszenie wkładu własnego ze środków PFRON. 
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rodziny korzystających z PO PŻ. Jednak zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin 

nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub 

otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

B.1.7 

Zlecanie zadań lub usług w ramach 
projektu winno być realizowane 

z uwzględnieniem: zasad określonych 
w ustawie  o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, klauzul 
społecznych  

lub zlecane podmiotom ekonomii 
społecznej 

Ocenie podlegać będą zasady/sposób zlecania zadań lub usług (w przypadku jeżeli 
projekt zakłada zlecanie zadań lub usług).  
W przypadku zlecania zadań lub usług w ramach projektu minimum 5% ich 
wartości winna być:  

 realizowana na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i/lub, 

 realizowana z wykorzystaniem klauzul społecznych zgodnie z ustawą z 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i/lub,  

 zlecana podmiotom ekonomii społecznej w przypadku zakupów 
nieobjętych ustawą z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

Zapis w takiej formule będzie stanowił impuls do włączania usług podmiotów 
ekonomii społecznej oraz wspierał zatrudnienie w istniejących i nowo 
powstających w województwie podmiotach ekonomii społecznej. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie/ nie dotyczy 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

B.1.8 
Projekt prowadzi do zwiększenia liczby 
miejsc świadczenia usług asystenckich  

i/lub opiekuńczych 

Ocenie podlega czy wsparcie obejmujące usługi asystenckie oraz opiekuńcze 
prowadzi każdorazowo do zwiększenia liczby miejsc świadczenia tych usług 
prowadzonych przez danego wnioskodawcę w stosunku do danych z roku 
poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu.  
 
Kryterium dotyczy 1 typu projektu. 
 
 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie/ nie dotyczy 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

B.1.9 
Projekt wspierający istniejące placówki 

wsparcia dziennego 

Ocenie podlega czy wsparcie istniejących placówek wsparcia dziennego 
przyczynia się do zwiększenia liczby miejsc w tych placówkach lub rozszerzenia 
oferty wsparcia. 
 
Kryterium dotyczy 2 typu projektu. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie/ nie dotyczy 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

B.1.10 
Wnioskodawca nie angażuje środków 

z projektu w celu zastąpienia 
dotychczasowych źródeł finansowania 

Ocenie podlega czy wsparcie w ramach projektu nie spowoduje:  
a) zmniejszenia dotychczasowego finansowania usług asystenckich lub 
opiekuńczych przez wnioskodawcę oraz  

Tak/nie/nie dotyczy 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 
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zadań b) zastąpienia środkami projektu dotychczasowego finansowania przez 
wnioskodawców usług asystenckich lub opiekuńczych. 
 
W przypadku realizacji tego rodzaju wsparcia. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

B.1.11 
Projekt zakłada realizację wsparcia 

opierając się na kryterium 
dochodowym 

Jeżeli projekt zakłada realizację usług opiekuńczych i/lub asystenckich ocenie 
podlega czy wsparcie jest adresowane w pierwszej kolejności do osób 
z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych, których dochód nie 
przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie 
gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej. 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie/ nie dotyczy 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

B.1.12  Trwałość projektu  

Ocenie podlega zachowanie trwałości projektu po zakończeniu jego realizacji co 
najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu, jednak nie 
krótszy niż 2 lata od daty zakończenia realizacji projektu.  
 
Zachowanie trwałości dotyczy: 

1. utworzonych miejsc świadczenia usług opiekuńczych, w tym 
asystenckich,  

2. miejsc świadczenia usług w utworzonych mieszkaniach wspomaganych, 
3. miejsc w utworzonych nowych placówkach wsparcia dziennego. 

 
Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość podmiotów do 
świadczenia usług. W przypadku usług asystenckich trwałość rozumiana jest jako 
gotowość do świadczenia usług na rzecz takiej samej liczby osób, jaka objęta była 
wsparciem w ramach projektu. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie  
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

B.1.13 
Projekt zakłada tworzenie miejsc 

w nowo tworzonych lub istniejących 
mieszkaniach wspomaganych  

Jeżeli projekty przewidują wsparcie dla  mieszkań wspomaganych ocenie podlega 
czy wsparcie to polega na tworzeniu miejsc w nowo tworzonych lub istniejących 
mieszkaniach wspomaganych dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym.  
 
W przypadku mieszkań wspomaganych w formie mieszkań wspieranych IZ RPO 
WK-P umożliwia tworzenie miejsc krótkookresowego pobytu. 
 
Kryterium dotyczy 1 i 3 typu projektu z zakresu tworzenia miejsc w nowo 
tworzonych lub istniejących mieszkaniach wspomaganych. 
 

Tak/nie/ nie dotyczy 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 
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Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

B.1.14 

Projekt zakłada realizację kształcenia 
kandydatów na rodziny zastępcze, 

prowadzących rodzinne domy dziecka 
i dyrektorów placówek opiekuńczo-

wychowawczych typu rodzinnego do 14 
dzieci oraz doskonalenie osób 
sprawujących rodzinną pieczę 

zastępczą w ww. formach 

Ocenie podlega czy w ramach działań prowadzących do tworzenia rodzinnych 
form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu 
rodzinnego do 14 dzieci jest realizowane kształcenie kandydatów na rodziny 
zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek 
opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego do 14 dzieci oraz doskonalenie 
osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą w ww. formach.  
 

Kryterium dotyczy 2 typu projektu. 
 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie/ nie dotyczy 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

B.1.15 

Wnioskodawca zapewnia, że środki 
zapobiegawcze będą realizowane 

w ramach projektu, którego celem jest 
ograniczenie umieszczania dzieci 

w rodzinie zastępczej 

Ocenie podlega czy wnioskodawca zapewnia realizację działań prewencyjnych 
ograniczających umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej oraz zapewniających 
opiekę i wychowanie przede wszystkim w rodzinnych formach pieczy zastępczej. 
 
Kryterium dotyczy 2 typu projektu. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie/ nie dotyczy 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

B.2 Kryteria premiujące 

  

B.2.1 

Projekt zakłada wsparcie osób lub 
rodziny zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym 
doświadczających wielokrotnego 

wykluczenia społecznego rozumianego 
jako wykluczenie z powodu więcej niż 

jednej z przesłanek
100

 

Ocenie podlega objęcie wsparciem osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym doświadczających wielokrotnego wykluczenia 
społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej 
z przesłanek. 
 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 
Tak – 10 pkt. 
Nie – 0 pkt. 
 

Premia punktowa przysługuje, jeśli przynajmniej 30% będą stanowiły osoby 
doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego. 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Projekty, które otrzymały minimum punktowe od 
obydwu oceniających  podczas oceny spełniania  

kryteriów merytorycznych (punktowych) oraz 
spełniają kryteria premiujące, otrzymują premię 

punktową (maksymalnie 40 punktów). 
Projekty, które nie spełniają kryteriów 

premiujących, nie tracą punktów uzyskanych 
w ramach oceny formalno-merytorycznej. Waga 

punktowa poszczególnych kryteriów premiujących 
określona jest przy definicji kryterium. 
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 Rozdział 3 pkt 11 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków europejskiego 
Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.  
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B.2.2 Projekt realizowany jest w partnerstwie 

Ocenie podlega czy projekt zakłada formalne partnerstwo wielosektorowe tj. co 
najmniej dwa sektory spośród sektora społecznego, prywatnego, publicznego. 
 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 
Tak – 5 pkt. 
Nie – 0 pkt. 
 

Partnerstwo to miałoby się przyczynić do wykorzystania m.in. posiadanej 
infrastruktury, kontaktów, zaplecza oraz możliwości podmiotów 
współpracujących. 
Realizacja projektów w partnerstwie przynosi korzyści zarówno w aspektach 
jakościowych, jak i związanych ze sprawnością zarządzania i wdrażania.  
 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

 B.2.3 
Projekt zakłada realizację wsparcia 

wyłącznie dla osób 
z niepełnosprawnościami 

Ocenie będą podlegały projekty zakładające wsparcie dla działań skierowanych 
do osób: 
a) o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;  
b) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną 
oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi. 
 

Punkty będą przyznawane w przypadku objęcia wsparciem osób 
niepełnosprawnych stanowiących 100% uczestników projektu tj. osoby zagrożone 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 
 

Spełnienie warunku decyduje o przyznaniu punktów: 
Tak - 10 pkt. 
Nie – 0 pkt. 
 
 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu . 

B.2.4 
Projekt zakłada wsparcie obszarów 
szczególnie dotkniętych ubóstwem 

Ocenie podlega czy 100% uczestników projektu będą stanowiły osoby 
zamieszkałe na terenach powiatów, na których liczba osób korzystających ze 
świadczeń pomocy społecznej jest wyższa niż średnia liczba osób korzystających 
ze świadczeń pomocy społecznej na terenie województwa kujawsko-
pomorskiego. 
 
 

Spełnienie warunku decyduje o przyznaniu punktów: 
Tak –10 pkt. 
Nie – 0 pkt. 
 
 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu . 

B.2.5 Projekt realizuje  podmiot ekonomii Ocenie podlega czy projekt jest realizowany przez podmioty ekonomii społecznej 
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społecznej 
 

zdefiniowane w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i 
EFRR na lata 2014-2020.  
 
Punkty będą przyznawane wyłącznie jeżeli liderem projektu jest podmiot 
ekonomii społecznej. 
Tak –  5 pkt. 
Nie –  0 pkt. 
 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

 

Działanie: 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej 
 

 
 

Poddziałanie: 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej 
Oś priorytetowa: 9 Solidarne społeczeństwo    
Priorytet Inwestycyjny: 9v Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii 
społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia 
Cel szczegółowy: Tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej  
                                Rozwój potencjału i możliwości do zwiększenia zatrudnienia w istniejących podmiotach ekonomii społecznej  

 
   

 

Kryterium  Definicja kryterium 
Opis znaczenia 

kryterium 

A Kryteria ogólne 

A.1  Kryteria formalne   

A.1.1 

Wniosek o dofinansowanie projektu został 
złożony we właściwym terminie, do 

właściwej instytucji i w odpowiedzi na 
właściwy konkurs 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie projektu w terminie oraz do instytucji 
wskazanej w regulaminie konkursu, w odpowiedzi na właściwy konkurs. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie dokumentacji projektowej. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 
wniosku) 
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A.1.2 
Wniosek o dofinansowanie projektu został 

złożony na właściwym formularzu 

Ocenie podlega, czy wniosek o dofinansowanie projektu został złożony na formularzu udostępnionym 
przez IZ RPO. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 
wniosku) 

A.1.3 

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz 
z załącznikami (jeśli dotyczy) został 

wypełniony w języku polskim 

Ocenie podlega, czy wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) został 
sporządzony w języku polskim (język urzędowy). 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie oraz treść załączników (o ile 

dotyczy). 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 
wniosku) 

  

 A.1.4 

Wybór partnera/ów projektu został 
dokonany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca dokonał wyboru partnera/ów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U poz. 1146 ze zm.) – jeżeli dotyczy. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia stanowiącego integralną część wniosku 

o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie/nie dotyczy  
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 
wniosku) 

A.1.5 

Wnioskodawca oraz partner/rzy (jeśli 
dotyczy) nie podlegają wykluczeniu 

z możliwości otrzymania dofinansowania 
ze środków Unii Europejskiej 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca oraz partner/rzy (jeśli dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z możliwości 
otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na podstawie:  
−art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.  z 2013 r. 885 ze zm.), 
  

− 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 (Dz.U. poz. 769), 
  

− art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za 
czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jednolity: Dz.U. 
z 2015 r. poz. 1212). 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia stanowiącego integralną część wniosku 

o dofinansowanie projektu.  

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 
wniosku) 

A.1.6 

Uczestnicy projektu kwalifikują się do 
objęcia wsparciem w ramach RPO WK-P 

2014-2020 

Ocenie podlega, czy projekty w ramach EFS są realizowane na obszarze objętym RPO, tj. projekty 
skierowane do osób fizycznych w ramach RPO WK-P 2014-2020 obejmują osoby mieszkające w rozumieniu 
Kodeksu cywilnego lub pracujące lub uczące się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, 
a w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa 
kujawsko-pomorskiego. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie  
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 
wniosku) 
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A.1.7 

Wydatki przewidziane w projekcie nie są 
współfinansowane z innych unijnych 

instrumentów finansowych 

Ocenie podlega, czy wydatki przewidziane w projekcie nie są współfinansowane z innych unijnych 
instrumentów finansowych. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia stanowiącego integralną część wniosku 
o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 
wniosku) 

  

A.1.8 

Realizacja projektu jest zgodna z przepisami 
art. 65 ust. 6 i art. 125 ust. 3 lit. e) i f) 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r. 

Wnioskodawca złożył oświadczenie, że: 

 projekt nie został fizycznie zakończony lub w pełni zrealizowany przed złożeniem wniosku 
o dofinansowanie w rozumieniu art. 65 ust. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku 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 (Dz. Urz. UE, L 347/320 
z 20.12.2013 r. z późn.zm.; dalej: rozporządzenie 1303/2013); 

 nie rozpoczął realizacji projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie albo, że realizując 
projekt przed dniem złożenia wniosku, przestrzegał obowiązujących przepisów prawa dotyczących danego 
projektu zgodnie z art. 125 ust. 3 lit. e) rozporządzenia 1303/2013; 

 projekt nie obejmuje przedsięwzięć, które zostały objęte lub powinny zostać objęte procedurą 
odzyskiwania (w rozumieniu art. 71 rozporządzenia 1303/2013) w następstwie przeniesienia działalności 
produkcyjnej poza obszar objęty programem zgodnie z art. 125 ust. 3 lit. f) rozporządzenia 1303/2013. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia stanowiącego integralną część wniosku 
o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie  
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 
wniosku) 

  

A.1.9 

Wnioskodawca prowadzi biuro projektu na 
obszarze subregionu na terenie którego 

realizuje projekt 

Ocenie podlega, czy w okresie realizacji projektu wnioskodawca prowadzi biuro projektu na obszarze 
subregionu na terenie którego realizuje projekt. W biurze przechowywana jest pełna oryginalna 
dokumentacja  wdrażanego projektu (z wyłączeniem dokumentów, których miejsce przechowywania 
uregulowano odpowiednimi przepisami). 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 
wniosku) 

A.2  Kryteria horyzontalne  

A.2.1 

Zgodność Projektu z Regionalnym 
Programem Operacyjnym Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 
oraz  Szczegółowym Opisem Osi 

Ocenie podlega zgodność projektu z RPO WK-P 2014-2020 oraz SzOOP dla  danego działania/poddziałania  
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 
wniosku) 
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Priorytetowych RPO WK-P 2014-2020 

A.2.2 
Projekt jest zgodny z przepisami 

dotyczącymi pomocy publicznej (lub 
pomocy de minimis) 

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej/pomocy de minimis. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie/ nie dotyczy 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 
wniosku) 

A.2.3 
Projekt jest zgodny z właściwymi przepisami 

prawa unijnego i krajowego  

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa unijnego i krajowego. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 
wniosku) 

  

A.2.4 

Projekt zakłada rozliczanie kosztów 
w oparciu o uproszczone metody rozliczania 

wydatków 

Ocenie podlega, czy w projekcie o wartości wkładu publicznego (środków publicznych) nieprzekraczającej 
kwoty 100 000 EUR (wyrażonej w PLN) wydatki są rozliczane uproszczonymi metodami, na zasadach 
określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie/ nie dotyczy 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 
wniosku) 

  

A.2.5 

Projekt zakłada prawidłowy poziom kosztów 
pośrednich zgodnie ze stawkami 

ryczałtowymi określonymi w Wytycznych 
w zakresie kwalifikowalności wydatków 

w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na 
lata 2014-2020 

Ocenie podlega prawidłowość założonego poziomu kosztów pośrednich zgodnie ze stawkami 
ryczałtowymi określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020. 
 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 
wniosku) 

A.2.6 

Projekt jest zgodny z zasadą równości szans 
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla 

osób z niepełnosprawnościami 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca wykazał zgodność projektu z zasadą równości szans i niedyskryminacji, 
w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 
wniosku) 

A.2.7 

Projekt jest zgodny z zasadą równości szans 
kobiet i mężczyzn  

w oparciu o standard minimum 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca wykazał, że projekt należy do wyjątku, do którego nie stosuje się 
standardu minimum lub  projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn (na podstawie 
standardu minimum). 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 
wniosku) 
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A.2.8 

Projekt jest zgodny  z zasadą 

zrównoważonego rozwoju 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca wykazał zgodność projektu z zasadą zrównoważonego rozwój (zgodnie 
z art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.). 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 
 
 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 
wniosku) 

A.3 Kryteria merytoryczne – punktowe [suma punktów: 60] 

jakości 
projektu 

A.3.1 

Potrzeba realizacji 
projektu 

oraz zasadność wyboru 
grupy docelowej  

Ocenie podlega uzasadnienie potrzeby realizacji projektu w kontekście: 
- problemu/ów grupy docelowej w powiązaniu ze specyficznymi jej cechami, na obszarze realizacji 

projektu, na które odpowiedź stanowi cel projektu, 
- wskazania wiarygodnych i miarodajnych danych i źródeł potwierdzających występowanie opisanego/ych 

problemu/ów. 
 
Ocenie podlega, czy dobór grupy docelowej jest adekwatny do założeń projektu i regulaminu konkursu. 
 
Projekt może uzyskać maksymalnie 10 pkt. 
 
 punktów (oraz jednocześnie projekt spełnia lub warunkowo spełnia wszystkie kryteria zero-jedynkowe). 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Ocena spełniania 
kryteriów 

merytorycznych 
punktowych polega na 

przyznaniu liczby 
punktów w ramach 

dopuszczalnych limitów 
wyznaczonych 

minimalną i maksymalną 
liczbą punktów, które 

można uzyskać za dane 
kryterium. Spełnienie 

przez projekt 
wskazanych kryteriów 
oznacza uzyskanie od 

każdego z obydwu 
oceniających co najmniej 

60% punktów za 
spełnianie 

poszczególnych 
kryteriów. 

 

A.3.2 
Cel projektu oraz 

poprawność doboru 
wskaźników 

Ocenie podlega: 
- trafność doboru celu projektu w kontekście opisanej sytuacji problemowej, 
- możliwość osiągnięcia w ramach projektu skwantyfikowanych wskaźników rezultatu i produktu, w tym: 

 adekwatność i założona do osiągnięcia wartość wskaźników; 

 opis źródeł weryfikacji/ pozyskania danych do pomiaru wskaźników i częstotliwości pomiaru. 
 

Projekt może uzyskać maksymalnie 10 pkt. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 
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A.3.3 

Trafność doboru zadań 
i opis zadań w 

kontekście osiągnięcia 
celów/wskaźników 

projektu 

Ocenie podlega opis zadań, tj. : 
- opis sposobu rekrutacji uczestników/uczestniczek projektu, 
- adekwatność doboru zadań i ich merytoryczna zawartość w świetle zdiagnozowanego/ych problemu/ów, 
- trwałość projektu (o ile dotyczy), 
- racjonalność harmonogramu zadań, 
- sposób zarządzania projektem. 
 
Projekt może uzyskać maksymalnie 20 pkt. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

beneficjenta A.3.4 

Potencjał 
i doświadczenie 
wnioskodawcy 
i partnera/ów 

Ocenie podlega opis potencjału i doświadczenia  wnioskodawcy i partnera/ów, tj.: 
- doświadczenie wnioskodawcy/partnera/ów w obszarze tematycznym, którego dotyczy realizowany 

projekt, na danym terytorium i w pracy z daną grupą docelową , 
- potencjał kadrowy/merytoryczny wykorzystywany w ramach projektu, 
- potencjał techniczny wykorzystywany w ramach projektu. 
 
Projekt może uzyskać maksymalnie 20 pkt. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

A.4 Kryteria merytoryczne - zero-jedynkowe 

jakości 
projektu 

A.4.1 

Projekt jest zgodny 
z regulaminem 

konkursu 

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z wymogami jakościowymi określonymi w regulaminie konkursu. 
 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 
 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 
wniosku). 

finansowania A.4.2 Budżet - niezbędność Ocenie podlega niezbędność planowanych wydatków w budżecie projektu: 
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projektu wydatków do realizacji 
zaplanowanych działań 

- czy wynikają one bezpośrednio z opisanych działań oraz przyczyniają się do osiągnięcia  produktów  
projektu, 
- czy nie ujęto wydatków, które wykazano jako potencjał wnioskodawcy (chyba że stanowią wkład własny). 
 

Kryterium może podlegać ocenie warunkowej.  
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Ocena spełnienia 
kryteriów wyboru 
projektu polega na 
dokonaniu oceny 
bezwarunkowej 

 TAK/NIE 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 
wniosku) lub oceny 

warunkowej. 

 

A.4.3 

Budżet - racjonalność 
i efektywność 

wydatków 

Ocenie podlega racjonalność i efektywność planowanych wydatków: 
- czy są adekwatne do zakresu i specyfiki projektu, czasu jego realizacji oraz planowanych produktów 

projektu, 
- czy są zgodne ze stawkami rynkowymi i/lub z taryfikatorem wydatków, 
- czy określone w projekcie nakłady finansowe służą osiągnięciu możliwie najkorzystniejszych efektów 

realizacji zadań. 
 
Kryterium może podlegać ocenie warunkowej.  
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 
 

A.4.4 

Budżet - 
kwalifikowalność 

wydatków 

Ocenie podlega kwalifikowalność wydatków pod kątem zgodności z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 
 
Kryterium może podlegać ocenie warunkowej.  
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

A.4.5 

Budżet - prawidłowość 
sporządzenia budżetu 

projektu 

Ocenie podlega prawidłowość sporządzenia budżetu projektu pod kątem zgodności z zapisami regulaminu 
konkursu. 
 
Kryterium może podlegać ocenie warunkowej.  
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

B. Kryteria szczegółowe 

B.1 Kryteria dostępu PODDZIAŁANIE 9.4.1 
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B.1.1 
Wnioskodawca składa maksymalnie 
2 wnioski o dofinansowanie projektu 

w odpowiedzi na dany konkurs. 

Ocenie podlega złożenie nie więcej niż 2 wniosków o dofinansowanie projektu w ramach danego 
konkursu. W przypadku projektów partnerskich kryterium dotyczy wyłącznie Lidera projektu. Złożenie 
więcej niż 2 wniosków o dofinansowanie projektu przez danego wnioskodawcę skutkuje odrzuceniem 
wszystkich projektów przez niego złożonych. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie rejestru wpływu wniosków. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 
wniosku) 

 

B.1.2 

Projekt kończy się nie później niż 
30.06.2019 r. a minimalny okres realizacji 
projektu wynosi 36 miesięcy 

 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie okres realizacji projektu oraz prawidłowe jego wskazanie we 
wniosku o dofinansowanie, tj. określenie daty końcowej nie później niż na  30.06.2019 r. oraz realizacji 
projektu przez okres co najmniej 36 miesięcy.  

Okres realizacji projektu powinien zapewnić precyzyjne i kompleksowe zaplanowanie przedsięwzięć, co 
zwiększy efektywność działań i pozwoli na osiągnięcie założonych celów i wskaźników oraz sprawne 
rozliczenie finansowe projektu. Zasadnym jest weryfikowanie efektywności podejmowanych działań oraz 
wprowadzenie w kolejnym okresie ewentualnych modyfikacji przyczyniających się do lepszej realizacji 
zadań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 
wniosku) 

 

B.1.3 

Projekt jest realizowany wyłącznie na 
terenie jednego subregionu spośród trzech 

wskazanych poniżej 
a. subregion 1 (powiaty: bydgoski, m. 

Bydgoszcz, nakielski, sępoleński, 
tucholski) 

b. subregion 2 (powiaty: 
aleksandrowski, chełmiński, 
lipnowski, m. Toruń, toruński) 

c. subregion 3 (powiaty: brodnicki, 
golubsko-dobrzyński, 
grudziądzkim, m. Grudziądz, 
rypiński, świecki, wąbrzeski) 

d. subregion 4 (powiaty: 
inowrocławski, mogileński, 
radziejowski, włocławski, m. 
Włocławek, żniński) 

 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie zakres geograficzny podejmowanych działań, czy projekt 
swoim zasięgiem obejmuje wyłącznie teren jednego z subregionów. 
Podzielenie województwa kujawsko-pomorskiego na subregiony i powiązanie działalności Ośrodka 
Wsparcia Ekonomii Społecznej z jednym z subregionów pozwala zapobiec sytuacji nakładania się działań 
prowadzonych w ramach projektów w stosunku do tych samych odbiorców. wnioskodawca wybierając 
jeden ze wskazanych subregionów, na terenie którego będzie prowadził działania projektowe, może skupić 
się na analizie problemów grup docelowych z danego obszaru, a dzięki właściwie przeprowadzonej analizie 
sytuacji zastanej, zaplanowane wsparcie będzie bardziej adekwatne do zgłaszanych potrzeb. 
Przedmiotowe kryterium przyczyni się do powstania stabilnych, prężnie działających OWES, tym samym 
pozwalając na realizację celu szczegółowego Programu.  
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 
wniosku) 

 

B.1.4 

Projekt zapewnia dostęp do świadczonej 
oferty na terenie każdego powiatu 

wchodzącego w skład danego subregionu, 
na terenie którego funkcjonuje dany OWES 

 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie zakres geograficzny podejmowanych działań, czy we wniosku 
założono realizację działań we wszystkich powiatach jakie będzie obejmował projekt zgodnie 
ze standardem stanowiącym załącznik do Regulaminu konkursu. 

Celem stworzenia stabilnej sieci podmiotów otoczenia ekonomii społecznej oraz rozwoju ekonomii 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 
wniosku) 
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społecznej w regionie, istotne jest, aby na poziomie powiatów w sposób kompleksowy podejmowane były 
inicjatywy wspierające ekonomię społeczną i promujące jej idee w świadomości mieszkańców. W związku 
z powyższym wnioskodawca winien zapewnić pełną dostępność świadczonych w ramach projektu usług na 
terenie wszystkich powiatów wchodzących w skład danego subregionu.  

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

B.1.5 

Projekt zakłada współpracę OWES 
z pośrednikami finansowymi oferującymi 

instrumenty finansowe bezpośrednio 
podmiotom ekonomii społecznej, 
wybieranymi w ramach PO WER. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy w projekcie zaplanowano współpracę z pośrednikami 
finansowymi oferującymi instrumenty finansowe bezpośrednio podmiotom ekonomii społecznej, 
wybieranymi w ramach PO WER oraz czy wskazano zakres i zasady tej współpracy. 

Wymóg współpracy wynika z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.  

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 
wniosku) 

B.1.6 

Projekt zakłada współpracę OWES 
z właściwymi terytorialnie PUP w zakresie 

przyznawania dotacji na tworzenie 
spółdzielni socjalnych i przystępowanie do 

spółdzielni socjalnych 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy w projekcie zaplanowano współpracę z właściwymi 
terytorialnie PUP w zakresie przyznawania dotacji na tworzenie spółdzielni socjalnych i przystępowanie do 
spółdzielni socjalnych wraz ze wskazaniem zakresu i zasady tej współpracy oraz czy wnioskodawca wskazał 
że posiada odpowiedni dokument potwierdzający nawiązanie tej współpracy (np. list intencyjny). 

Wymóg współpracy wynika z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.  

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 
wniosku) 

B.1.7 

Projekt zakłada współpracę OWES z LGD 
z obszaru subregionu na terenie którego 

funkcjonuje dany OWES w  celu wspierania 
zatrudnienia osób objętych wsparciem 

w ramach Osi 11 oraz w zakresie realizacji 
wspólnych inicjatyw lokalnych na rzecz 
ekonomii społecznej oraz budowania 

partnerstw na rzecz ekonomii społecznej 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy w projekcie zaplanowano współpracę z LGD z obszaru 
subregionu na terenie którego funkcjonuje dany OWES oraz czy wskazano zakres i zasady współpracy 
w celu wspierania zatrudnienia osób objętych wsparciem w ramach Osi 11 oraz zakres i zasady realizacji 
wspólnych inicjatyw lokalnych na rzecz ekonomii społecznej oraz budowania partnerstw na rzecz ekonomii 
społecznej. 
 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 
wniosku) 

B.1.8 

Projekt zakłada współpracę OWES z RCRS, 
której elementem będzie co najmniej plan 

i zasady współpracy oraz realizacji 
wspólnych inicjatyw, z uwzględnieniem 
podziału zadań i obszarów kompetencji 
wynikających z Kujawsko-Pomorskiego 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy w projekcie zaplanowano współpracę z RCRS oraz czy 
wskazano, iż w ramach tej współpracy wypracowany zostanie co najmniej  plan i zasady współpracy oraz 
realizacji wspólnych inicjatyw, z uwzględnieniem podziału zadań i obszarów kompetencji wynikających 
z Kujawsko-Pomorskiego Programu na Rzecz Ekonomii Społecznej do 2020r oraz organizację prac 
Podkomitetów Monitorujących Ekonomię Społeczną (powołanych przez RCRS) w subregionie. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 
wniosku) 
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Programu na Rzecz Ekonomii Społecznej do 
2020r oraz organizację prac Podkomitetów 

Monitorujących Ekonomię Społeczną 
w subregionie 

Wymóg współpracy OWES z regionalnym koordynatorem rozwoju ekonomii społecznej wynika 
z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa 
z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i  Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego na lata 2014-2020.  

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

B.1.9 

Projekt zakłada współpracę z beneficjentami 
Działań 9.1, 9.2, 9.3 w celu wspierania 

zatrudnienia w sektorze ekonomii 
społecznej osób wychodzących z WTZ, CIS, 

placówek opiekuńczo - wychowawczych 
i innych tego typu placówek w ekonomii 
społecznej oraz zakładów poprawczych 

 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy w projekcie zaplanowano współpracę z beneficjentami 
Działań 9.1, 9.2, 9.3 oraz czy wskazano zakres i zasady współpracy w celu wspierania zatrudnienia 
w sektorze ekonomii społecznej osób wychodzących z WTZ, CIS, placówek opiekuńczo - wychowawczych 
i innych tego typu placówek w ekonomii społecznej oraz zakładów poprawczych. 

Wymóg współpracy wynika z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.  

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 
wniosku) 

B.1.10 

Projekt zakłada udzielanie bezzwrotnego 
wsparcia finansowego (dotacji) na 

utworzenie minimum 86 nowych miejsc 
pracy dla osób bezrobotnych, w rozumieniu 
art. 2 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 

2004 r. o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy  lub osób, 

o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 
13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym 

lub osób o umiarkowanym lub znacznym 
stopniu niepełnosprawności w rozumieniu 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1979 r. o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  
 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy wnioskodawca założył  udzielanie bezzwrotnego wsparcia 
finansowego (dotacji) na utworzenie minimum 86 nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych, 
w rozumieniu art. 2 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy  lub osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu 
socjalnym lub osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z 
dnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych: 
 poprzez tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych, 
 w istniejących przedsiębiorstwach społecznych, 
 w podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów 

w przedsiębiorstwa społeczne. 
 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 
wniosku) 

B.1.11 

Beneficjent zapewnienia trwałość 
utworzonych miejsc pracy przez okres co 
najmniej 24 miesięcy od dnia przyznania 
dotacji lub utworzenia stanowiska pracy 

(o ile ten termin jest późniejszy niż termin 
przyznania dotacji) 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie zadeklarowany okres zachowania trwałości utworzonych 
w ramach projektu miejsc pracy. W przypadku wskazania okresu krótszego niż 24 miesięcy od dnia 
przyznania dotacji lub utworzenia stanowiska pracy lub braku informacji w tym zakresie wniosek zostanie 
odrzucony. W tym czasie zakończenie stosunku pracy z osobą zatrudnioną na nowo utworzonym 
stanowisku pracy może nastąpić wyłącznie z przyczyn leżących po stronie pracownika. 

Wymóg wynika z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego 
i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i  Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.  

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 
wniosku) 
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Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

B.1.12 
Projekt zakłada osiągnięcie wskaźników 

efektywnościowych na minimalnym 
poziomie określonym w definicji 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy wnioskodawca założył osiągniecie wymienionych 
wskaźników na określonym poziomie:  

a. dla usług animacji lokalnej (usług animacyjnych) i usług rozwoju ekonomii społecznej ( usług 
inkubacyjnych): 

 liczba grup inicjatywnych, które w wyniku działalności OWES  wypracowały założenia co do 
utworzenia podmiotu ekonomii społecznej -  na poziomie minimum 30, 

 liczba środowisk, które w wyniku działalności OWES przystąpiły do wspólnej realizacji 
przedsięwzięcia mającego na celu rozwój ekonomii społecznej -  na poziomie minimum 18, 

 liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku działalności OWES dla osób, wskazanych w definicji 
przedsiębiorstwa społecznego -  na poziomie minimum 20, 

 liczba organizacji pozarządowych prowadzących działalność odpłatną pożytku publicznego lub 
działalność gospodarczą w wyniku działalności OWES -  na poziomie minimum 30. 

b. dla usług wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych (usług biznesowych): 

 liczba miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty utworzonych w wyniku działalności OWES we 
wspartych przedsiębiorstwach społecznych -  na poziomie minimum 20, 

 procent wzrostu obrotów przedsiębiorstw społecznych objętych wsparciem -  na poziomie 
minimum 5%. 
 

Wymóg współpracy wynika z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.  

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 
wniosku) 

B.1.13 

Projekt zakłada preferencje dla tworzenia 
miejsc pracy i przedsiębiorstw społecznych, 

których działalność dotyczy obszaru 
gospodarki odpadami, w tym 

wykorzystujących doświadczenia wynikające 
z realizacji Projektu CERREC 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy wśród kryteriów na podstawie których przyznawane będą 
dotacje na tworzenie nowych miejsc pracy uwzględnione zostanie kryterium preferujące tworzenie miejsc 
pracy w przedsiębiorstw społecznych, których działalność dotyczy obszaru gospodarki odpadami, w tym 
wykorzystujących doświadczenia wynikające z realizacji Projektu CERREC. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 
wniosku) 

B.1.14 

Projekt zakłada preferencje dla tworzenia 
miejsc pracy i przedsiębiorstw społecznych 

w kluczowych sferach rozwojowych 
wskazanych w Działaniu 1.4 KPRES oraz 

w kierunkach rozwoju określonych 
w strategii rozwoju województwa 

i Kujawsko-Pomorskim Programie na Rzecz 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy wśród kryteriów na podstawie których przyznawane będą 
dotacje na tworzenie nowych miejsc pracy uwzględnione zostanie kryterium preferujące tworzenie miejsc 
pracy w kluczowych sferach rozwojowych wskazanych w Działaniu 1.4 KPRES, tj. zrównoważony rozwój, 
solidarność pokoleń, polityka rodzinna, turystyka społeczna, budownictwo społeczne, lokalne produkty 
kulturowe oraz w kierunkach rozwoju określonych w strategii rozwoju województwa i Kujawsko-
Pomorskim Programie na Rzecz Ekonomii Społecznej do roku 2020. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 
wniosku) 
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Ekonomii Społecznej do roku 2020 

B.1.15 

W przypadku zlecania zadań lub usług 
w ramach projektu minimum 20% ich 

wartości winna być realizowana/zlecana  
podmiotom ekonomii społecznej 

w przypadku zakupów nieobjętych ustawą 
z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych 

W ramach kryterium ocenie podlegać będą zasady/sposób i wartość zlecania zadań lub usług (w przypadku 
jeżeli projekt zakłada zlecanie zadań lub usług).  

Zapis w takiej formule będzie stanowił impuls do włączania usług podmiotów ekonomii społecznej oraz 
wspierał zatrudnienie w istniejących i nowo powstających w województwie podmiotach ekonomii 
społecznej. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 
wniosku) 

B.1.15 
Wkład własny został określony na 

prawidłowym poziomie 

Ocenie podlega, czy wkład własny stanowi nie mniej niż 5%
101

 wydatków kwalifikowalnych projektu. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 
wniosku) 

B.2 Kryteria premiujące 

  

B.2.1 

Beneficjent zapewnienia trwałość 
utworzonych miejsc pracy przez wskazany 

okres od dnia przyznania dotacji lub 
utworzenia stanowiska pracy (o ile ten 

termin jest późniejszy niż termin przyznania 
dotacji) 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie zadeklarowany okres zachowania trwałości utworzonych 
w ramach projektu miejsc pracy.  

Punkty będą przyznawane w następujący sposób, w zależności od deklarowanego okresu trwałości: 

36 miesięcy – 5 pkt 

48 miesięcy – 10 pkt 

60 miesięcy – 15 pkt. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Projekty, które 
otrzymały minimum 

punktowe od obydwu 
oceniających  podczas 

oceny spełniania 
kryteriów 

merytorycznych 
(punktowych) oraz 
spełniają kryteria 

premiujące, otrzymują 
premię punktową 
(maksymalnie 15 

punktów). 
Projekty, które nie 

                                                           
101 wskazany % dotyczy wyłącznie części budżetu projektu pomniejszonego o środki przekazywane przez beneficjentów na tworzenie miejsc pracy (dotacji i wsparcia pomostowego) w ekonomii społecznej, które 
podlegają dofinansowaniu w 100% z budżetu państwa. 
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spełniają kryteriów 
premiujących, nie tracą 

punktów uzyskanych 
w ramach oceny 

formalno-merytorycznej. 
Waga punktowa 
poszczególnych 

kryteriów premiujących 
określona jest przy 
definicji kryterium. 

 

 
 
Działanie: 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej 

 
 

 
Poddziałanie: 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej 
Oś priorytetowa: 9 Solidarne społeczeństwo    
Priorytet Inwestycyjny: 9v Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz 
ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia 
Cel szczegółowy: Rozwój potencjału i możliwości do zwiększenia zatrudnienia w istniejących podmiotach ekonomii społecznej  

 
   

 

Kryterium  Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

A Kryteria ogólne 

A.1  Kryteria formalne   

A.1.1 

Wniosek o dofinansowanie projektu 
został złożony we właściwym terminie, 
do właściwej instytucji i w odpowiedzi 

na wezwanie 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie projektu 
w terminie oraz do instytucji wskazanej w Zasadach składania i wyboru projektu 
pozakonkursowego do dofinansowania, w odpowiedzi na wezwanie. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie dokumentacji projektowej. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie 
wskazanych błędów skutkuje 

przeprowadzeniem oceny na podstawie 
posiadanych dokumentów. W takim przypadku 

ocena może być negatywna). 

  

A.1.2 
Wniosek o dofinansowanie projektu 

został złożony na właściwym formularzu 

Ocenie podlega, czy wniosek o dofinansowanie projektu został złożony na 
formularzu udostępnionym przez IZ RPO. 
 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie 
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Kryterium weryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. wskazanych błędów skutkuje 
przeprowadzeniem oceny na podstawie 

posiadanych dokumentów. W takim przypadku 
ocena może być negatywna). 

A.1.3 

Wniosek o dofinansowanie projektu 
wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) został 

wypełniony w języku polskim 

Ocenie podlega, czy wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (jeśli 
dotyczy) został sporządzony w języku polskim (język urzędowy). 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie oraz treść 

załączników (o ile dotyczy). 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie 
wskazanych błędów skutkuje 

przeprowadzeniem oceny na podstawie 
posiadanych dokumentów. W takim przypadku 

ocena może być negatywna). 

 A.1.4 

Wybór partnera/ów projektu został 
dokonany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca dokonał wyboru partnera/ów zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów 
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 
(Dz. U poz. 1146 ze zm.) – jeżeli dotyczy. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia stanowiącego integralną 

część wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie/nie dotyczy  
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie 
wskazanych błędów skutkuje 

przeprowadzeniem oceny na podstawie 
posiadanych dokumentów. W takim przypadku 

ocena może być negatywna). 

A.1.5 

Wnioskodawca oraz partner/rzy (jeśli 
dotyczy) nie podlegają wykluczeniu 

z możliwości otrzymania 
dofinansowania ze środków Unii 

Europejskiej 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca oraz partner/rzy (jeśli dotyczy) nie podlegają 
wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej 
na podstawie:  
−art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.  

z 2013 r. 885 ze zm.), 
  

− 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 (Dz.U. poz. 769), 
  

− art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jednolity: Dz.U. 
z 2015 r. poz. 1212). 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia stanowiącego integralną 

część wniosku o dofinansowanie projektu.  

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie 
wskazanych błędów skutkuje 

przeprowadzeniem oceny na podstawie 
posiadanych dokumentów. W takim przypadku 

ocena może być negatywna). 
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A.1.6 

Uczestnicy projektu kwalifikują się do 
objęcia wsparciem w ramach RPO WK-P 

2014-2020 

Ocenie podlega, czy projekty w ramach EFS są realizowane na obszarze objętym 
RPO, tj. projekty skierowane do osób fizycznych w ramach RPO WK-P 2014-2020 
obejmują osoby mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub pracujące lub 
uczące się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, a w przypadku innych 
podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa 
kujawsko-pomorskiego. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie  
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie 
wskazanych błędów skutkuje 

przeprowadzeniem oceny na podstawie 
posiadanych dokumentów. W takim przypadku 

ocena może być negatywna). 

A.1.7 

Wydatki przewidziane w projekcie nie są 
współfinansowane z innych unijnych 

instrumentów finansowych 

Ocenie podlega, czy wydatki przewidziane w projekcie nie są współfinansowane 
z innych unijnych instrumentów finansowych. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia stanowiącego integralną 
część wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie 
wskazanych błędów skutkuje 

przeprowadzeniem oceny na podstawie 
posiadanych dokumentów. W takim przypadku 

ocena może być negatywna).  

A.1.8 

Realizacja projektu jest zgodna 
z przepisami art. 65 ust. 6 i art. 125 ust. 
3 lit. e) i f) Rozporządzenia Parlamentu 

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

Wnioskodawca złożył oświadczenie, że: 

 projekt nie został fizycznie zakończony lub w pełni zrealizowany przed złożeniem 
wniosku o dofinansowanie projektu w rozumieniu art. 65 ust. 6 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku 
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 (Dz. Urz. 
UE, L 347/320 z 20.12.2013 r. z późn.zm.; dalej: rozporządzenie 1303/2013); 

 nie rozpoczął realizacji projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie 
projektu albo, że realizując projekt przed dniem złożenia wniosku, przestrzegał 
obowiązujących przepisów prawa dotyczących danego projektu zgodnie z art. 125 
ust. 3 lit. e) rozporządzenia 1303/2013; 

 projekt nie obejmuje przedsięwzięć, które zostały objęte lub powinny zostać 
objęte procedurą odzyskiwania (w rozumieniu art. 71 rozporządzenia 1303/2013) 
w następstwie przeniesienia działalności produkcyjnej poza obszar objęty 
programem zgodnie z art. 125 ust. 3 lit. f) rozporządzenia 1303/2013. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia stanowiącego integralną 
część wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie  
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie 
wskazanych błędów skutkuje 

przeprowadzeniem oceny na podstawie 
posiadanych dokumentów. W takim przypadku 

ocena może być negatywna). 
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 A.1.9 

Roczny obrót wnioskodawcy 
i partnera/ów (jeśli dotyczy) jest równy 

lub wyższy od rocznych wydatków 
w projekcie  

Ocenie podlega, czy roczny obrót
102

 wnioskodawcy i partnera/ów (jeśli dotyczy) 
jest równy lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie. Kryterium nie dotyczy 
jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów będących partnerem/ami 
projektu, w którym Liderem projektu jest jednostka samorządu terytorialnego. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie/nie dotyczy (niespełnienie kryterium 
skutkuje skierowaniem wniosku do poprawy. 
Niepoprawienie wskazanych błędów skutkuje 

przeprowadzeniem oceny na podstawie 
posiadanych dokumentów. W takim przypadku 

ocena może być negatywna).  

A.1.10 

Wnioskodawca prowadzi biuro projektu 
na obszarze województwa kujawsko-

pomorskiego 

Ocenie podlega, czy w okresie realizacji projektu wnioskodawca prowadzi biuro 
projektu na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. W biurze 
przechowywana jest pełna oryginalna dokumentacja  wdrażanego projektu 
(z wyłączeniem dokumentów, których miejsce przechowywania uregulowano 
odpowiednimi przepisami). 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie 
wskazanych błędów skutkuje 

przeprowadzeniem oceny na podstawie 
posiadanych dokumentów. W takim przypadku 

ocena może być negatywna). 

A.2  Kryteria horyzontalne  

A.2.1 

Zgodność Projektu  
z Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
na lata 2014-2020 oraz  Szczegółowym 
Opisem Osi Priorytetowych RPO WK-P 

2014-2020 

Ocenie podlega zgodność projektu z RPO WK-P 2014-2020 oraz SzOOP dla  danego 
działania/poddziałania  
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie 
wskazanych błędów skutkuje 

przeprowadzeniem oceny na podstawie 
posiadanych dokumentów. W takim przypadku 

ocena może być negatywna). 

A.2.2 
Projekt jest zgodny z przepisami 

dotyczącymi pomocy publicznej (lub 
pomocy de minimis) 

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z przepisami dotyczącymi pomocy 
publicznej/pomocy de minimis. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie/ nie dotyczy 
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie 
wskazanych błędów skutkuje 

przeprowadzeniem oceny na podstawie 
posiadanych dokumentów. W takim przypadku 

ocena może być negatywna). 

                                                           
102 Za obrót należy przyjąć sumę przychodów uzyskanych przez podmiot na poziomie ustalania wyniku na działalności gospodarczej – tzn. jest to suma przychodów ze sprzedaży netto, pozostałych przychodów 

operacyjnych oraz przychodów finansowych.  

W przypadku jednostek sektora finansów publicznych (nie dotyczy JST) jako obrót należy przyjąć wartość wydatków. Natomiast, w przypadku publicznych uczelni wyższych jako obrót należy przyjąć wysokość 

kosztów związanych z prowadzoną działalnością. 

W przypadku podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej i jednocześnie niebędących jednostkami sektora finansów publicznych jako obroty należy rozumieć wartość przychodów (w tym przychodów 

osiągniętych z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację projektów) osiągniętych w poprzednim roku przez danego wnioskodawcę/partnera (o ile dotyczy).  

W przypadku projektów, w których udzielane jest wsparcie zwrotne w postaci pożyczek lub poręczeń jako obrót należy rozumieć kwotę kapitału pożyczkowego i poręczeniowego, jakim dysponowali 
wnioskodawca/partnerzy (o ile dotyczy) w poprzednim zamkniętym roku obrotowym. 
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A.2.3 
Projekt jest zgodny z właściwymi 

przepisami prawa unijnego i krajowego  

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa unijnego 
i krajowego. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie skutkuje skierowaniem wniosku 

do poprawy. Niepoprawienie wskazanych 
błędów skutkuje przeprowadzeniem oceny na 

podstawie posiadanych dokumentów. W takim 
przypadku ocena może być negatywna). 

  

A.2.4 

Projekt zakłada rozliczanie kosztów 
w oparciu o uproszczone metody 

rozliczania wydatków 

Ocenie podlega, czy w projekcie o wartości wkładu publicznego (środków 
publicznych) nieprzekraczającej kwoty 100 000 EUR (wyrażonej w PLN) wydatki są 
rozliczane uproszczonymi metodami, na zasadach określonych w Wytycznych 
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie/ nie dotyczy 
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie 
wskazanych błędów skutkuje 

przeprowadzeniem oceny na podstawie 
posiadanych dokumentów. W takim przypadku 

ocena może być negatywna).  

A.2.5 

Projekt zakłada prawidłowy poziom 
kosztów pośrednich zgodnie ze 

stawkami ryczałtowymi określonymi 
w Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w zakresie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020 

Ocenie podlega prawidłowość założonego poziomu kosztów pośrednich zgodnie ze 
stawkami ryczałtowymi określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 
 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie 
wskazanych błędów skutkuje 

przeprowadzeniem oceny na podstawie 
posiadanych dokumentów. W takim przypadku 

ocena może być negatywna). 

A.2.6 

Projekt jest zgodny z zasadą równości 
szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca wykazał zgodność projektu z zasadą równości 
szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie skutkuje skierowaniem wniosku 

do poprawy. Niepoprawienie wskazanych 
błędów skutkuje przeprowadzeniem oceny na 

podstawie posiadanych dokumentów. W takim 
przypadku ocena może być negatywna). 

A.2.7 

Projekt jest zgodny z zasadą równości 
szans kobiet i mężczyzn  

w oparciu o standard minimum 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca wykazał, że projekt należy do wyjątku, do 
którego nie stosuje się standardu minimum lub  projekt jest zgodny z zasadą 
równości szans kobiet i mężczyzn (na podstawie standardu minimum). 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie 
wskazanych błędów skutkuje 

przeprowadzeniem oceny na podstawie 
posiadanych dokumentów. W takim przypadku 

ocena może być negatywna). 

A.2.8 Projekt jest zgodny  z zasadą 
Ocenie podlega, czy wnioskodawca wykazał zgodność projektu z zasadą 

zrównoważonego rozwój (zgodnie z art. 8 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.). 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie 
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zrównoważonego rozwoju  
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

wskazanych błędów skutkuje 
przeprowadzeniem oceny na podstawie 

posiadanych dokumentów. W takim przypadku 
ocena może być negatywna). 

A.3 Kryteria merytoryczne 

jakości 
projektu 

A.3.1 
Potrzeba realizacji 

projektu oraz  zasadność 
wyboru grupy docelowej  

Ocenie podlega uzasadnienie potrzeby realizacji projektu w kontekście: 
- problemu/ów grupy docelowej w powiązaniu ze specyficznymi jej cechami, na 

obszarze realizacji projektu, na które odpowiedź stanowi cel projektu, 
- wskazania wiarygodnych i miarodajnych danych i źródeł potwierdzających 

występowanie opisanego/ych problemu/ów. 
 
Ocenie podlega, czy dobór grupy docelowej jest adekwatny do założeń projektu 

i Zasad składania i wyboru projektu pozakonkursowego do dofinansowania. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie 
wskazanych błędów skutkuje 

przeprowadzeniem oceny na podstawie 
posiadanych dokumentów. W takim przypadku 

ocena może być negatywna). 

A.3.2 
Cel projektu oraz 

poprawność doboru 
wskaźników 

Ocenie podlega: 
- trafność doboru celu projektu w kontekście opisanej sytuacji problemowej, 
- możliwość osiągnięcia w ramach projektu skwantyfikowanych wskaźników 
rezultatu i produktu, w tym: 

 adekwatność i założona do osiągnięcia wartość wskaźników; 

 opis źródeł weryfikacji/ pozyskania danych do pomiaru wskaźników 
i częstotliwości pomiaru. 

 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

A.3.3 

Trafność doboru zadań 
i opis zadań 

w kontekście osiągnięcia 
celów/wskaźników 

projektu 

Ocenie podlega opis zadań, tj. : 
- opis sposobu rekrutacji uczestników/uczestniczek projektu, 
- adekwatność doboru zadań i ich merytoryczna zawartość w świetle 

zdiagnozowanego/ych problemu/ów, 
- trwałość projektu (o ile dotyczy), 
- racjonalność harmonogramu zadań, 
- sposób zarządzania projektem. 
 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 
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wnioskodawcy A.3.4 

Potencjał 
i doświadczenie 
wnioskodawcy 
i partnera/ów 

Ocenie podlega opis potencjału i doświadczenia  wnioskodawcy i partnera/ów, tj.: 
- doświadczenie wnioskodawcy/partnera/ów w obszarze tematycznym, którego 

dotyczy realizowany projekt, na danym terytorium i w pracy z daną grupą docelową, 
- potencjał kadrowy/merytoryczny wykorzystywany w ramach projektu, 
- potencjał techniczny wykorzystywany w ramach projektu. 
 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

A.4 Kryteria merytoryczne - zero-jedynkowe 

jakości 
projektu 

A.4.1 

Projekt jest zgodny 
z Zasadami składania 

i wyboru projektu 
pozakonkursowego do 

dofinansowania 

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z wymogami jakościowymi określonymi 
w Zasadach składania i wyboru projektu pozakonkursowego do dofinansowania. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 
 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie 
wskazanych błędów skutkuje 

przeprowadzeniem oceny na podstawie 
posiadanych dokumentów. W takim przypadku 

ocena może być negatywna). 
finansowania 

projektu 

A.4.2 

Budżet - niezbędność 
wydatków do realizacji 
zaplanowanych działań 

Ocenie podlega niezbędność planowanych wydatków w budżecie projektu: 
- czy wynikają one bezpośrednio z opisanych działań oraz przyczyniają się do 

osiągnięcia  produktów  projektu, 
- czy nie ujęto wydatków, które wykazano jako potencjał wnioskodawcy (chyba że 

stanowią wkład własny). 
 

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

A.4.3 
Budżet - racjonalność 

i efektywność wydatków 

Ocenie podlega racjonalność i efektywność planowanych wydatków: 
- czy są adekwatne do zakresu i specyfiki projektu, czasu jego realizacji oraz 

planowanych produktów projektu, 
- czy są zgodne ze stawkami rynkowymi i/lub z taryfikatorem wydatków, 
- czy określone w projekcie nakłady finansowe służą osiągnięciu możliwie 

najkorzystniejszych efektów realizacji zadań. 
 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 
 

A.4.4 

Budżet - 
kwalifikowalność 

wydatków 

Ocenie podlega kwalifikowalność wydatków pod kątem zgodności z Wytycznymi 
w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020. 
 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 
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A.4.5 

Budżet - prawidłowość 
sporządzenia budżetu 

projektu 

Ocenie podlega prawidłowość sporządzenia budżetu projektu pod kątem zgodności 
z zapisami Zasad składania i wyboru projektu pozakonkursowego do 
dofinansowania. 
 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

B. Kryteria szczegółowe 

B.1 Kryteria dostępu PODDZIAŁANIE 9.4.2 

B.1.1 

Wniosek o dofinansowanie projektu 
zakłada realizację projektu na obszarze 

całego województwa kujawsko-
pomorskiego 

 

W ramach kryterium zostanie zweryfikowane, czy wnioskodawca we wniosku 
o dofinansowanie projektu założył realizację projektu na terenie całego 
województwa kujawsko-pomorskiego. Konieczność realizacji projektu na terenie 
województwa jest uzasadniona regionalnym charakterem przewidzianego wsparcia  
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie 
wskazanych błędów skutkuje 

przeprowadzeniem oceny na podstawie 
posiadanych dokumentów. W takim przypadku 

ocena może być negatywna). 

B.1.2 

Projekt kończy się nie później niż 
31.12.2018 r. a minimalny okres realizacji 

projektu wynosi 36 miesięcy. 
 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie okres realizacji projektu oraz 
prawidłowe jego wskazanie we wniosku o dofinansowanie projektu, tj. określenie 
daty końcowej nie później niż na  31.12.2018 r. oraz realizacji projektu przez okres 
co najmniej 36 miesięcy.  
 
Okres realizacji projektu powinien zapewnić precyzyjne i kompleksowe 
zaplanowanie przedsięwzięć, co zwiększy efektywność działań i pozwoli na 
osiągnięcie założonych celów i wskaźników oraz sprawne rozliczenie finansowe 
projektu. Zasadnym jest weryfikowanie efektywności podejmowanych działań oraz 
wprowadzenie w kolejnym okresie ewentualnych modyfikacji przyczyniających się 
do lepszej realizacji zadań regionalnego koordynatora rozwoju ekonomii 
społecznej. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie 
wskazanych błędów skutkuje 

przeprowadzeniem oceny na podstawie 
posiadanych dokumentów. W takim przypadku 

ocena może być negatywna). 

  

B.1.3 
Maksymalna wartość projektu wynosi 

2.880.000 zł   

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie całkowita wartość projektu, która nie 
może przekroczyć kwoty 2.880.000 zł. 
Maksymalna wartość projektu wynika z Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa 
z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o budżet projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie 
wskazanych błędów skutkuje 

przeprowadzeniem oceny na podstawie 
posiadanych dokumentów. W takim przypadku 

ocena może być negatywna). 
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B.1.4 

We wniosku o dofinansowanie projektu 
uwzględniono wszystkie wskaźniki 

rezultatu i produktu określone w SzOOP 
na poziomie minimum 40% ich wartości 

docelowej 
 

W ramach kryterium ocenie podlegać będą wybrane przez wnioskodawcę wskaźniki 
rezultatu i produktu oraz założona we wniosku o dofinansowanie projektu wartość 
docelowa wskaźników produktu i rezultatu. 
Założone we wniosku o dofinansowanie projektu wskaźniki są istotne z punktu 
widzenia weryfikacji efektów realizacji projektu a tym samym poziomu osiągnięcia 
założonych celów.  
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie 
wskazanych błędów skutkuje 

przeprowadzeniem oceny na podstawie 
posiadanych dokumentów. W takim przypadku 

ocena może być negatywna). 

B.1.5 

Zlecanie zadań lub usług w ramach 
projektu winno być realizowane 

z uwzględnieniem: zasad określonych 
w ustawie  o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, klauzul 
społecznych  

lub zlecane podmiotom ekonomii 
społecznej  

W ramach kryterium ocenie podlegać będą zasady/sposób zlecania zadań lub usług 
(w przypadku jeżeli projekt zakłada zlecanie zadań lub usług).  
W przypadku zlecania zadań lub usług w ramach projektu minimum 10% ich 
wartości winna być:  

 realizowana na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i/lub,  

 realizowana z wykorzystaniem klauzul społecznych zgodnie z ustawą 
z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i/lub,  

 zlecana podmiotom ekonomii społecznej w przypadku zakupów 
nieobjętych ustawą z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

Zapis w takiej formule będzie stanowił impuls do włączania usług podmiotów 
ekonomii społecznej oraz wspierał zatrudnienie w istniejących i nowo 
powstających w województwie podmiotach ekonomii społecznej. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie 
wskazanych błędów skutkuje 

przeprowadzeniem oceny na podstawie 
posiadanych dokumentów. W takim przypadku 

ocena może być negatywna). 

B.1.6 

Projekt zawiera wszystkie działania 
z zakresu wskazanego w Poddziałaniu 

9.4.2 Szczegółowego Opisu Osi 
Priorytetowych, przy czym ppkt j 

realizowany jest co najmniej poprzez 
powołanie Komitetu Monitorującego 
Ekonomię Społeczną w regionie oraz 

Podkomitetów Monitorujących Ekonomię 
Społeczną w subregionach, na których 

działają poszczególne OWES 

 
 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie zakres merytoryczny zaplanowanych 
działań pod kątem realizacji działań przewidzianych w Szczegółowym Opisie Osi 
Priorytetowych w pkt. 1, ppkt. a-k a także obligatoryjnemu powołaniu Komitetu 
Monitorującego Ekonomię Społeczną w regionie oraz Podkomitetów 
Monitorujących Ekonomię Społeczną w subregionach, na których działają 
poszczególne OWES. 

Kompleksowość działań zapewni efekt synergii, wzmocni oddziaływanie na sektor 
ekonomii społecznej w regionie przyczyniając się do jego rozwoju. Działania 
realizowane na wielu płaszczyznach pozwolą osiągnąć cele określone w Kujawsko-
Pomorskim Programie na Rzecz Ekonomii Społecznej do 2020 r. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie 
wskazanych błędów skutkuje 

przeprowadzeniem oceny na podstawie 
posiadanych dokumentów. W takim przypadku 

ocena może być negatywna). 

B.1.7 
Projekt zakłada współpracę rops103 z 
OWES w regionie, której elementem 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy w projekcie zaplanowano 
współpracę z OWES oraz czy wskazano, iż w ramach tej współpracy wypracowany 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

                                                           
103

 Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. - art. 113 ust. 1 (Dz. U. z 2015 poz.163 z późn. zm.); 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040640593
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będzie co najmniej plan i zasady 
współpracy oraz realizacji wspólnych 
inicjatyw, z uwzględnieniem podziału 

zadań i obszarów kompetencji 
wynikających z Kujawsko-Pomorskiego 

Programu na Rzecz Ekonomii Społecznej 
do 2020 r. 

 

zostanie co najmniej  plan i zasady współpracy oraz realizacji wspólnych inicjatyw, 
z uwzględnieniem podziału zadań i obszarów kompetencji wynikających 
z Kujawsko-Pomorskiego Programu na Rzecz Ekonomii Społecznej do 2020 r. 

Wymóg współpracy regionalnego koordynatora rozwoju ekonomii społecznej 
z OWES wynika z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego na lata 2014-2020.  

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie 
wskazanych błędów skutkuje 

przeprowadzeniem oceny na podstawie 
posiadanych dokumentów. W takim przypadku 

ocena może być negatywna). 

 
 

 
 

 
   

Działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe  
 

 
 

Poddziałanie: 10.2.1 Wychowanie przedszkolne104 
Oś priorytetowa: 10 Innowacyjna edukacja    

Priorytet Inwestycyjny: 10i Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej 

jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, 

nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia 

Cel szczegółowy: Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych  
Schemat: Polityka Terytorialna 

 
   

 

Kryterium  Definicja kryterium 
Opis znaczenia 

kryterium 

A Kryteria ogólne 

A.1  Kryteria formalne   

A.1.1 

Wniosek o dofinansowanie projektu 
został złożony we właściwym terminie, 
do właściwej instytucji i w odpowiedzi 
na właściwy konkurs. 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie projektu w terminie oraz 
do instytucji wskazanej w regulaminie konkursu, w odpowiedzi na właściwy konkurs. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie dokumentacji projektowej. 

Tak/nie 
(niespełnienie 

kryterium oznacza 
odrzucenie 
wniosku) 

  

                                                           
104

 Kryteria wyboru projektu w ramach projektu zintegrowanego i niezintegrowanego 
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A.1.2 

Wniosek o dofinansowanie projektu 
został złożony na właściwym 
formularzu. 

Ocenie podlega, czy wniosek o dofinansowanie projektu został złożony na formularzu 
udostępnionym przez IZ RPO. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie 

kryterium oznacza 
odrzucenie 
wniosku) 

A.1.3 

Wniosek o dofinansowanie projektu 
wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) 
został wypełniony w języku polskim. 

Ocenie podlega, czy wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) 
został sporządzony w języku polskim (język urzędowy). 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz treść 

załączników (o ile dotyczy). 

Tak/nie 
(niespełnienie 

kryterium oznacza 
odrzucenie 
wniosku) 

  

 A.1.4 

Wybór partnera/ów projektu został 
dokonany zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca dokonał wyboru partnera/ów zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U poz. 1146 ze zm.) – jeżeli dotyczy. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia stanowiącego integralną część 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie/nie dotyczy  
(niespełnienie 

kryterium oznacza 
odrzucenie 
wniosku) 

A.1.5 

Wnioskodawca oraz partner/rzy (jeśli 
dotyczy) nie podlegają wykluczeniu 
z możliwości otrzymania 
dofinansowania ze środków Unii 
Europejskiej. 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca oraz partner/rzy (jeśli dotyczy) nie podlegają wykluczeniu 
z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na podstawie:  

 art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.  z 2013 r. 
885 ze zm.), 

 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 (Dz.U. poz. 769), 

 art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów 
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 
1212). 

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia stanowiącego integralną część 

wniosku o dofinansowanie projektu.  

Tak/nie 
(niespełnienie 

kryterium oznacza 
odrzucenie 
wniosku) 

A.1.6 

Uczestnicy projektu kwalifikują się do 
objęcia wsparciem w ramach RPO WK-P 
2014-2020. 

Ocenie podlega, czy projekty w ramach EFS są realizowane na obszarze objętym RPO, tj. 
projekty skierowane do osób fizycznych w ramach RPO WK-P 2014-2020 obejmują osoby 
mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub pracujące lub uczące się na terenie 
województwa kujawsko-pomorskiego, a w przypadku innych podmiotów posiadają one 
jednostkę organizacyjną na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. 
 

Tak/nie  
(niespełnienie 

kryterium oznacza 
odrzucenie 
wniosku) 
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Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

A.1.7 

Wydatki przewidziane w projekcie nie 
są objęte wsparciem z innego unijnego 
funduszu lub instrumentu unijnego. 

Ocenie podlega, czy wydatki przewidziane w projekcie nie są objęte wsparciem z innego 
unijnego funduszu lub instrumentu unijnego, ani z tego samego funduszu w ramach innego 
programu.  
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia stanowiącego integralną część 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie 

kryterium oznacza 
odrzucenie 
wniosku) 

  

A.1.8 

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

Wnioskodawca złożył oświadczenie, że: 

 projekt nie został fizycznie zakończony lub w pełni zrealizowany przed złożeniem wniosku 
o dofinansowanie w rozumieniu art. 65 ust. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku 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 (Dz. Urz. UE, L 347/320 z 20.12.2013 r. z późn.zm.; dalej: rozporządzenie 
1303/2013); 

 nie rozpoczął realizacji projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie albo, że 
realizując projekt przed dniem złożenia wniosku, przestrzegał obowiązujących przepisów 
prawa dotyczących danego projektu zgodnie z art. 125 ust. 3 lit. e) rozporządzenia 
1303/2013; 

 projekt nie obejmuje przedsięwzięć, które zostały objęte lub powinny zostać objęte 
procedurą odzyskiwania (w rozumieniu art. 71 rozporządzenia 1303/2013) w następstwie 
przeniesienia działalności produkcyjnej poza obszar objęty programem zgodnie z art. 125 
ust. 3 lit. f) rozporządzenia 1303/2013. 

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia stanowiącego integralną część 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie  
(niespełnienie 

kryterium oznacza 
odrzucenie 
wniosku) 
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 A.1.9 

Roczny obrót wnioskodawcy 
i partnera/ów (jeśli dotyczy) jest równy 
lub wyższy od rocznych wydatków 
w projekcie.  

Ocenie podlega, czy roczny obrót
105

 wnioskodawcy i partnera/ów (jeśli dotyczy) jest równy lub 
wyższy od rocznych wydatków w projekcie.  
W celu spełnienia przedmiotowego kryterium, wnioskodawca i partner (jeśli dotyczy) musi 
wskazać obrót za ostatni zamknięty rok obrotowy. Wskazany obrót musi być równy lub wyższy 
od rocznych wydatków (łącznie z kosztami pośrednimi) w projekcie. W przypadku, gdy projekt 
trwa dłużej niż jeden rok kalendarzowy (12 miesięcy) należy wartość obrotów odnieść do roku 
realizacji projektu, w którym wartość planowanych wydatków jest najwyższa. W przypadku 
wnioskodawcy, który realizuje projekt w okresie nieprzekraczającym dwunastu miesięcy, 
wskazane przez niego obroty należy odnieść do całkowitej wartości projektu. Weryfikacja 
spełnienia przedmiotowego kryterium będzie odbywała się w analogiczny sposób również 
wtedy, gdy projekt trwający krócej niż rok będzie realizowany na przełomie lat, wówczas 
wartość obrotu należy odnieść do całkowitych wydatków w projekcie, z pominięciem faktu, że 
jego realizacja odbywa się na przełomie lat. 
Kryterium nie dotyczy projektów partnerskich, w których liderem jest jednostka sektora 
finansów publicznych. W przypadku realizacji projektów w partnerstwie pomiędzy podmiotem 
niebędącym jednostką  sektora finansów publicznych (liderem) a podmiotem będącym 
jednostką sektora finansów publicznych, porównywane są tylko te wydatki i obrót, które 
dotyczą podmiotu niebędącego jednostką sektora finansów publicznych. 
 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie/nie dotyczy 
(niespełnienie 

kryterium oznacza 
odrzucenie 
wniosku) 

  

A.1.10 

Wnioskodawca prowadzi biuro 
projektu na obszarze województwa 
kujawsko-pomorskiego. 

Ocenie podlega, czy w okresie realizacji projektu wnioskodawca prowadzi biuro projektu (lub 
prowadzi prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na obszarze 
województwa kujawsko-pomorskiego. W biurze przechowywana jest pełna oryginalna 
dokumentacja  wdrażanego projektu (z wyłączeniem dokumentów, których miejsce 
przechowywania uregulowano odpowiednimi przepisami) oraz wnioskodawca zapewnia 
uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. 
  

Tak/nie 
(niespełnienie 

kryterium oznacza 
odrzucenie 
wniosku) 

                                                           
105 Za obrót należy przyjąć sumę przychodów uzyskanych przez podmiot na poziomie ustalania wyniku na działalności gospodarczej – tzn. jest to suma przychodów ze sprzedaży netto, pozostałych przychodów 

operacyjnych oraz przychodów finansowych.  

W przypadku podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej i jednocześnie niebędących jednostkami sektora finansów publicznych jako obroty należy rozumieć wartość przychodów (w tym przychodów 

osiągniętych z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację projektów) osiągniętych w poprzednim roku przez danego wnioskodawcę/partnera (o ile dotyczy).  

W przypadku projektów, w których udzielane jest wsparcie zwrotne w postaci pożyczek lub poręczeń jako obrót należy rozumieć kwotę kapitału pożyczkowego i poręczeniowego, jakim dysponowali 
wnioskodawca/partnerzy (o ile dotyczy) w poprzednim zamkniętym roku obrotowym. 
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Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

A.1.11 

Zgodność dokumentacji projektowej 
projektu zintegrowanego z wnioskiem 

preselekcyjnym. 

W ramach kryterium ocenie podlega czy założenia projektu przedstawione we wniosku 
o dofinansowanie projektu zintegrowanego są zgodne z wnioskiem preselekcyjnym, w zakresie 
w jakim były oceniane na etapie preselekcji. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie/nie dotyczy 
(niespełnienie 

kryterium oznacza 
odrzucenie 
wniosku) 

A.2  Kryteria horyzontalne  

A.2.1 

Zgodność Projektu z Regionalnym 
Programem Operacyjnym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
na lata 2014-2020 oraz  Szczegółowym 
Opisem Osi Priorytetowych RPO WK-P 
2014-2020. 

Ocenie podlega zgodność projektu z RPO WK-P 2014-2020 oraz SzOOP dla  danego 
działania/poddziałania. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie 

kryterium oznacza 
odrzucenie 
wniosku) 

A.2.2 

Projekt jest zgodny z przepisami 
dotyczącymi pomocy publicznej (lub 
pomocy de minimis). 

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej/pomocy 
de minimis. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie/ nie 
dotyczy 

(niespełnienie 
kryterium oznacza 

odrzucenie 
wniosku) 

A.2.3 
Projekt jest zgodny z właściwymi 
przepisami prawa unijnego i krajowego.  

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa unijnego i krajowego. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie 

kryterium oznacza 
odrzucenie 
wniosku) 
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A.2.4 

Projekt zakłada rozliczanie kosztów 
w oparciu o uproszczone metody 
rozliczania wydatków. 

Ocenie podlega, czy w projekcie o wartości wkładu publicznego (środków publicznych) 
nieprzekraczającej kwoty 100 000 EUR (wyrażonej w zł) wydatki są rozliczane uproszczonymi 
metodami, na zasadach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie/ nie 
dotyczy 

(niespełnienie 
kryterium oznacza 

odrzucenie 
wniosku) 

  

A.2.5 

Projekt zakłada prawidłowy poziom 
kosztów pośrednich zgodnie ze 

stawkami ryczałtowymi określonymi 
w Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności 

na lata 2014-2020.  

Ocenie podlega prawidłowość założonego poziomu kosztów pośrednich zgodnie ze stawkami 
ryczałtowymi określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 
 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie 

kryterium oznacza 
odrzucenie 
wniosku) 

A.2.6 

Projekt jest zgodny z zasadą równości 
szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami. 

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (zgodnie z art.7 rozporządzenia nr 1303/2013). 
 

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie 

kryterium oznacza 
odrzucenie 
wniosku) 

A.2.7 

Projekt jest zgodny z zasadą równości 
szans kobiet i mężczyzn  
w oparciu o standard minimum. 

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn w oparciu 
o standard minimum. 
 
W ramach kryterium weryfikowane będzie spełnienie standardu minimum oceniane na 

podstawie kryteriów oceny określonych w 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.   
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie 

kryterium oznacza 
odrzucenie 
wniosku) 

A.2.8 

Projekt jest zgodny  z zasadą 

zrównoważonego rozwoju. 

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju (zgodnie z art. 8 
rozporządzenia nr 1303/2013). 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie 

kryterium oznacza 
odrzucenie 
wniosku) 
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A.3 Kryteria merytoryczne – punktowe  

Jakości projektu 

A.3.1 

Potrzeba realizacji 
projektu 
oraz zasadność 
wyboru grupy 
docelowej.  

Ocenie podlega uzasadnienie potrzeby realizacji projektu w kontekście: 

 problemu/ów grupy docelowej w powiązaniu ze specyficznymi jej cechami, na obszarze 
realizacji projektu, na które odpowiedź stanowi cel projektu, 

 wskazania wiarygodnych i miarodajnych danych i źródeł potwierdzających występowanie 
opisanego/ych problemu/ów, 

 barier, na które napotykają uczestnicy projektu (grupa docelowa), 

 potrzeb uczestników projektu w kontekście wsparcia, które ma być udzielone w ramach 
projektu. 

 
Ocenie podlega, czy dobór grupy docelowej jest adekwatny do założeń projektu i regulaminu 

konkursu. 
 
Projekt może uzyskać maksymalnie 10 pkt. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Ocena spełniania 
kryteriów 

merytorycznych 
punktowych polega 

na przyznaniu 
liczby punktów 

w ramach 
dopuszczalnych 

limitów 
wyznaczonych 

minimalną i 
maksymalną liczbą 

punktów, które 
można uzyskać za 
dane kryterium. 
Spełnienie przez 

projekt wskazanych 
kryteriów oznacza 

uzyskanie od 
każdego z obydwu 

oceniających co 
najmniej 60% 
punktów za 
spełnianie 

poszczególnych 
kryteriów. 

A.3.2 
Cel projektu oraz 
poprawność doboru 
wskaźników. 

Ocenie podlega: 

 trafność doboru celu projektu w kontekście opisanej sytuacji problemowej, 

 możliwość osiągnięcia w ramach projektu skwantyfikowanych wskaźników rezultatu 
i produktu, w tym: 

 adekwatność i założona do osiągnięcia wartość wskaźników; 

 opis źródeł weryfikacji/ pozyskania danych do pomiaru wskaźników, sposobu 
i częstotliwości pomiaru. 
 

Projekt może uzyskać maksymalnie 10 pkt. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

A.3.3 

Trafność doboru 
zadań i opis zadań w 
kontekście 
osiągnięcia 
celów/wskaźników 

Ocenie podlega opis zadań, tj. : 

 opis sposobu rekrutacji uczestników/uczestniczek projektu, 

 adekwatność doboru zadań i ich merytoryczna zawartość w świetle 
zdiagnozowanego/ych problemu/ów (w tym potrzeba realizacji działań finansowanych ze 
środków EFRR w przypadku projektu zintegrowanego), 
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projektu/ oraz  
trafności opisanej 
analizy ryzyka 
nieosiągnięcia 
założeń projektu. 

 trwałość projektu (o ile dotyczy), 

 racjonalność harmonogramu zadań, 

 sposób zarządzania projektem. 

 ocenie podlegać będzie trafność opisanej analizy ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu, 
w tym: 

 sytuacji, której wystąpienie utrudni lub uniemożliwi osiągnięcie wartości docelowej 
wskaźników rezultatu,  

 sposób identyfikacji wystąpienia takich sytuacji (zajście ryzyka),  

 działań, które zostaną podjęte, aby zapobiec wystąpieniu ryzyka i jakie będą mogły 
zostać  odjęte aby zminimalizować skutki wystąpienia ryzyka. 

 
Projekt może uzyskać maksymalnie 25 pkt. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz załącznik 

do wniosku o dofinansowanie projektu. 

Wnioskodawcy A.3.4 

Potencjał 
i doświadczenie 
wnioskodawcy 
i partnera/ów. 

Ocenie podlega opis potencjału i doświadczenia  wnioskodawcy i partnera/ów, tj.: 

 doświadczenie wnioskodawcy/partnera/ów w obszarze tematycznym, którego dotyczy 
realizowany projekt, na danym terytorium i w pracy z daną grupą docelową , 

 potencjał kadrowy/merytoryczny wykorzystywany w ramach projektu, 

 potencjał techniczny wykorzystywany w ramach projektu, 

 potencjał finansowy. 
 
Projekt może uzyskać maksymalnie 15 pkt. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

A.4 Kryteria merytoryczne - zero-jedynkowe 
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Jakości projektu A.4.1 
Projekt jest zgodny 
z regulaminem 
konkursu. 

Ocenie podlega, czy projekt spełnia wymogi wskazane w Regulaminie konkursu w rozdziale 
„Przedmiot konkursu”, wynikające z zapisów wytycznych horyzontalnych i programowych oraz 
wymogi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (IZ RPO) wynikające ze specyfiki danego konkursu, a 
także wymogi IZ RPO dotyczące spójności wewnętrznej wniosku o dofinansowanie projektu i 
logiki projektowej. 
 
Ocenie podlega, czy projekt spełnia wymogi wskazane w Regulaminie konkursu w rozdziale 

„Wymagania dotyczące wskaźników rezultatu i produktu”. 
 
Możliwość oceny warunkowej. Zmiany wynikające z poprawy błędów we wniosku o 

dofinansowanie projektu nie mogą przyczyniać się do zmiany założeń projektu, ogólnej 
koncepcji oraz zaplanowanego do realizacji celu projektu. Zmiany we wniosku o 
dofinansowanie projektu mogą być dokonane wyłącznie w zakresie wskazanym przez Instytucję 
Ogłaszającą Konkurs (IOK). 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ocena spełnienia 
kryteriów wyboru 
projektu polega na 
dokonaniu oceny 
bezwarunkowej 

 TAK/NIE 
(niespełnienie 

kryterium oznacza 
odrzucenie 

wniosku) lub oceny 
warunkowej. 

 
Finansowania 
projektu 

A.4.2 

Budżet - niezbędność 
wydatków do 
realizacji 
zaplanowanych 
działań. 

Ocenie podlega niezbędność planowanych wydatków w budżecie projektu: 

 czy wynikają one bezpośrednio z opisanych działań oraz przyczyniają się do osiągnięcia  
produktów    projektu, 

 czy nie ujęto wydatków, które wykazano jako potencjał wnioskodawcy (chyba że stanowią 
wkład własny). 

 
Możliwość oceny warunkowej. Zmiany wynikające z poprawy błędów we wniosku o 

dofinansowanie projektu nie mogą przyczyniać się do zmiany założeń projektu, ogólnej 

koncepcji oraz zaplanowanego do realizacji celu projektu. Zmiany we wniosku o 

dofinansowanie projektu mogą być dokonane wyłącznie w zakresie wskazanym przez IOK.  

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

A.4.3 

Budżet - 
racjonalność 
i efektywność 
wydatków. 

Ocenie podlega racjonalność i efektywność planowanych wydatków: 

 czy są adekwatne do zakresu i specyfiki projektu, czasu jego realizacji oraz planowanych 
produktów projektu, 

 czy są zgodne ze stawkami rynkowymi i/lub z taryfikatorem wydatków, 

 czy określone w projekcie nakłady finansowe służą osiągnięciu możliwie najkorzystniejszych 
efektów realizacji zadań (relacja nakład/rezultat). 
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Możliwość oceny warunkowej. Zmiany wynikające z poprawy błędów we wniosku o 

dofinansowanie projektu nie mogą przyczyniać się do zmiany założeń projektu, ogólnej 
koncepcji oraz zaplanowanego do realizacji celu projektu. Zmiany we wniosku o 
dofinansowanie projektu mogą być dokonane wyłącznie w zakresie wskazanym przez 
Instytucję IOK.  
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 
 

A.4.4 
Budżet - 
kwalifikowalność 
wydatków. 

Ocenie podlega kwalifikowalność wydatków pod kątem zgodności z Wytycznymi w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 
Możliwość oceny warunkowej. Zmiany wynikające z poprawy błędów we wniosku o 

dofinansowanie projektu nie mogą przyczyniać się do zmiany założeń projektu, ogólnej 
koncepcji oraz zaplanowanego do realizacji celu projektu. Zmiany we wniosku o 
dofinansowanie projektu mogą być dokonane wyłącznie w zakresie wskazanym przez IOK. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

A.4.5 

Budżet - 
prawidłowość 
sporządzenia 
budżetu projektu. 

Ocenie podlega prawidłowość sporządzenia budżetu projektu pod kątem zgodności z 
Regulaminem konkursu. 
 
Możliwość oceny warunkowej. Zmiany wynikające z poprawy błędów we wniosku o 

dofinansowanie projektu nie mogą przyczyniać się do zmiany założeń projektu, ogólnej 

koncepcji oraz zaplanowanego do realizacji celu projektu. Zmiany we wniosku o 

dofinansowanie projektu mogą być dokonane wyłącznie w zakresie wskazanym przez IOK.  

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

B. Kryteria szczegółowe 

B.1 Kryteria dostępu PODDZIAŁANIE 10.2.1 

B.1.1 
Wnioskodawca składa maksymalnie 
2 wnioski o dofinansowanie projektu w 
odpowiedzi na dany konkurs. 

Kryterium oznacza, że jeden podmiot, w ramach złożonych wniosków o dofinansowanie 
projektu, może wystąpić maksymalnie dwa razy tzn.: 

1. dwa razy jako lider  
2. lub dwa razy jako partner 
3. lub raz jako lider a raz jako partner. 

 

Tak/nie 
(niespełnienie 

kryterium oznacza 
odrzucenie 
wniosku) 
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W przypadku wnioskodawcy/partnera, którego jednostki/oddziały terenowe posiadają 
osobowość prawną, jednostki/oddziały te mogą składać wnioski o dofinansowanie projektu 
niezależnie od jednostki głównej. 
W przypadku wnioskodawcy/partnera, którego jednostki/oddziały terenowe nie posiadają 
osobowości prawnej, jednostki/oddziały te mogą składać wnioski w ramach niniejszego 
konkursu, po uzyskaniu zgody jednostki głównej tj. pełnomocnictwa szczególnego do działania 
w ramach niniejszego konkursu, w imieniu tej jednostki. 
 
UWAGA: 
Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu przez jednostkę/oddział terenowy nieposiadający 
osobowości prawnej, które będą wskazane jako realizator we wniosku o dofinansowanie 
projektu, nie wyczerpuje limitu 2 wniosków złożonych przez jednostkę główną lub pozostałe 
jednostki/oddziały terenowe. Każda jednostka główna oraz każda jednostka/oddział terenowy 
może złożyć maksymalnie po 2 wnioski o dofinansowanie projektu w odpowiedzi na konkurs 
tzn.: 

1. dwa razy jako lider  
2. lub dwa razy jako partner 
3. lub raz jako lider a raz jako partner. 

 
Kryterium weryfikowane na podstawie Rejestru wniosków o dofinansowanie projektu 
złożonych w odpowiedzi na konkurs. 

B.1.2 

 
Wartość projektu nie przekracza kwoty 
obliczonej jako iloczyn określonej we 
wniosku o dofinansowanie projektu 
wartości docelowej wskaźnika  
„Liczba miejsc wychowania 
przedszkolnego dofinansowanych 
w programie” i kwoty 12 000,00 zł 
(limit nie dotyczy miejsc tworzonych 
w przedszkolach specjalnych 
i integracyjnych). 

Ocenie podlegać będzie poprawność ustalenia wartości projektu biorąc pod uwagę iloczyn 
określonych we wniosku o dofinansowanie projektu nowo utworzonych miejsc wychowania 
przedszkolnego i kwoty 12 000,00 zł. W związku z koniecznością zapewnienia realizacji celu 
szczegółowego dla Poddziałania 10.2.1 „Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych” 
wprowadzono maksymalną wartość wsparcia w przeliczeniu na jedno nowo utworzone miejsce 
wychowania przedszkolnego.  
W województwie kujawsko-pomorskim nierówności w dostępie do edukacji w największym 
stopniu uwidaczniają się na poziomie edukacji przedszkolnej.  
 
Limit nie dotyczy miejsc tworzonych w przedszkolach specjalnych (tj. placówka, o której mowa 
w art. 3 pkt. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty) oraz w przedszkolach 
integracyjnych (tj. placówka, o której mowa w art. 3 pkt. 2c ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty). 
 
Limit nie dotyczy wydatków na cross-financing. 

Tak/nie 
(niespełnienie 

kryterium oznacza 
odrzucenie 
wniosku) 
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Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

B.1.3 

Dofinansowanie działalności bieżącej 
nowo utworzonych miejsc wychowania 
przedszkolnego w ramach projektu nie 
przekracza 12 miesięcy 
a dofinansowanie wsparcia na rzecz 
doskonalenia umiejętności i 
kompetencji zawodowych nauczycieli 
trwa nie dłużej niż finansowanie 
działalności bieżącej nowo 
utworzonych miejsc wychowania 
przedszkolnego. 

Ocenie podlega czy wnioskodawca zaplanował we wniosku o dofinansowanie projektu 
wsparcie w zakresie dofinansowania działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc 
wychowania przedszkolnego oraz wsparcia na rzecz doskonalenia umiejętności i kompetencji 
zawodowych nauczycieli a wykazany okres realizacji danego wsparcia jest zgodny z kryterium.  
W przypadku dofinansowania działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc wychowania 
przedszkolnego w ramach projektu wskazanie okresu przekraczającego 12 miesięcy powoduje, 
iż wniosek zostaje odrzucony, w związku z niespełnieniem przez wnioskodawcę kryterium 
dostępu. Jednocześnie ocenie podlega  także poprawność wykazanego okresu udzielanego 
wsparcia na rzecz doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli biorąc pod 
uwagę okres faktycznego finansowania działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc 
wychowania przedszkolnego, który przewidział wnioskodawca w projekcie. 
 
Warunek tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego nie ma zastosowania w 
przypadku dostosowania 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.  
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie 

kryterium oznacza 
odrzucenie 
wniosku) 

 

B.1.4 

Wnioskodawca zapewnia trwałość 
nowo utworzonych miejsc wychowania 
przedszkolnego w ramach projektu od 
daty zakończenia realizacji projektu 
przez okres co najmniej 2 lat. 

Ocenie podlega zapewnienie odpowiedniego okresu trwałości nowo utworzonych miejsc 
wychowania przedszkolnego, tj. co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu. 
W przypadku wskazania okresu krótszego niż 2 lata, wniosek zostaje odrzucony, w związku 
z niespełnieniem przez wnioskodawcę kryterium dostępu. 
Trwałość funkcjonowania nowych miejsc wychowania przedszkolnego wspartych środkami EFS 
należy rozumieć jako instytucjonalną gotowość placówki do świadczenia usług przedszkolnych 
w ramach utworzonych w projekcie miejsc wychowania przedszkolnego. 

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

Tak/nie 
(niespełnienie 

kryterium oznacza 
odrzucenie 
wniosku) 
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B.1.5 

Dofinansowanie dodatkowych zajęć 
w ośrodkach wychowania 
przedszkolnego w ramach projektu nie 
przekracza 12 miesięcy. Jednocześnie 
będą one realizowane wyłącznie poza 
bezpłatnym czasem funkcjonowania 
ośrodków wychowania przedszkolnego, 
określonym w art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14 
ust 5 ustawy o systemie oświaty i mogą 
być realizowane w ośrodkach 
wychowania przedszkolnego, w których 
w takim samym zakresie nie były 
finansowane od co najmniej 12 
miesięcy. 

 

Ocenie podlega  czy w projekcie zaplanowano realizację dodatkowych zajęć w ośrodkach 
wychowania przedszkolnego oraz czy wykazany okres wsparcia nie przekracza 12 miesięcy,  
biorąc także pod uwagę, iż muszą być realizowane wyłącznie poza bezpłatnym czasem 
funkcjonowania ośrodków wychowania przedszkolnego, określonym w art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 
14 ust 5 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. 2004 nr 256 poz. 2572) i mogą być realizowane w 
ośrodkach wychowania przedszkolnego, w których w takim samym zakresie nie były 
finansowane od co najmniej 12 miesięcy.  W przypadku nie spełnienia tych dwóch przesłanek 
tj. maksymalnego okresu realizacji i wyłączenia ich poza bezpłatny czas funkcjonowania 
ośrodka wychowania przedszkolnego (określonym w art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust 5 ustawy o 
systemie oświaty ) wniosek zostaje odrzucony, w związku z niespełnieniem przez 
wnioskodawcę kryterium dostępu. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie/nie dotyczy 
(niespełnienie 

kryterium oznacza 
odrzucenie 
wniosku) 

B.1.6 

Kwota wydatków zaplanowanych na 
realizację dodatkowych zajęć w 
ośrodkach wychowania przedszkolnego 
nie przekracza 30 % kosztów  
bezpośrednich projektu. 
 

Ocenie podlega wysokość limitu % wydatków związanych z realizacją dodatkowych zajęć 
w ośrodkach wychowania przedszkolnego w stosunku do całkowitych kosztów bezpośrednich 
projektu. 
Limit ten nie ma zastosowania w przypadku dodatkowej oferty edukacyjnej dla dzieci 
z niepełnosprawnościami.  
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 
 

Tak/nie/nie dotyczy 
(niespełnienie 

kryterium oznacza 
odrzucenie 
wniosku) 
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B.1.7 

Kryterium analizy zapotrzebowania na 
nowe miejsca wychowania 
przedszkolnego. Wnioskodawca zawarł 
analizę potwierdzającą, iż liczba nowo 
utworzonych w ramach projektu miejsc 
wychowania przedszkolnego 
odpowiada faktycznemu i 
prognozowanemu w perspektywie 4-
letniej zapotrzebowaniu na tego typu 
usługi na obszarze gminy (uwzględnia 
zmiany demograficzne, które nastąpią 
w okresie realizacji i trwałości 
projektu). 

W ramach kryterium dostępu, w oparciu o zapisy we wniosku o dofinansowanie projektu, 

weryfikowana będzie analiza potwierdzająca zapotrzebowanie na nowe miejsca wychowania 

przedszkolnego w perspektywie 4 letniej. W przypadku braku przedmiotowej analizy, dany 

wniosek zostaje  odrzucony, w związku z niespełnieniem przez wnioskodawcę kryterium 

dostępu. 

Analiza dla danego obszaru musi zawierać informacje dot.:  

1. analizę uwarunkowań w zakresie zróżnicowań przestrzennych w dostępie do form opieki 
przedszkolnej, jak również, 

2. prognozę demograficzną dla danego obszaru. 
 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie/nie 
dotyczy

106
 

(niespełnienie 
kryterium oznacza 

odrzucenie 
wniosku) 

B.1.8 

Zgodność ze strategią rozwoju 
Obszaru Strategicznej Interwencji 
lub strategią Obszaru Rozwoju 
Społeczno-Gospodarczego. 

Ocenie podlega czy projekt realizuje cele określone w strategii rozwoju Obszaru Strategicznej 
Interwencji (OSI) lub strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego (ORSG). W zakresie 
kryterium należy ocenić czy: 

 projekt realizowany jest na obszarze, dla którego została przygotowana i pozytywnie 
zaopiniowana przez IZ RPO Strategia OSI/ORSG; 

 projekt wykazuje powiązanie z częścią diagnostyczną, w tym analizą wyzwań i problemów 
Strategii OSI/ORSG; 

 projekt wykazuje powiązanie z celami wskazanymi w Strategii OSI/ORSG poprzez 
realizację wskaźników

107
. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie 

kryterium oznacza 
odrzucenie 
wniosku) 

                                                           
106 Nie dotyczy projektów polegających na dostosowaniu 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.  

 
107

 Opinia IZ dot. Strategii OSI/ORSG zawierać będzie ocenę spełnienia warunku, dot. osiągnięcia wskaźnika liczby nowoutworzonych miejsc wychowania przedszkolnego w ramach danej Strategii OSI/ORSG, 

zawartego w analizie pn.: „Wychowanie przedszkolne w województwie kujawsko-pomorskim 2015”, stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu. 
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B.1.9 

Działania w zakresie 
doposażenia/wyposażenia ośrodków 
wychowania przedszkolnego wynikają 
z diagnozy zapotrzebowania i stanowią  
element niezbędny do realizacji 
projektu.   

Ocenie podlega czy wnioskodawca przewidując w projekcie działania w zakresie 
doposażenia/wyposażenia ośrodków wychowania przedszkolnego zdiagnozował 
zapotrzebowanie w stosunku do grup docelowych i niezbędności do realizacji projektu. 
Powiązanie kosztów doposażenia/wyposażenia z daną grupą docelową stanowi uzupełnienie 
działań projektowych celem lepszego funkcjonowania tychże grup w ośrodku wychowania 
przedszkolnego. 
Diagnoza musi obejmować również analizę zapotrzebowania na szkolenia nauczycieli z obsługi 

wyposażenia. W przypadku gdy, w celu poprawnego wykorzystania zakupionego w projekcie 

wyposażenia, zidentyfikowana zostanie konieczność przeszkolenia nauczycieli, szkolenia takie 

muszą stanowić element projektu.  

 

 Kryterium nie ma zastosowania w projektach zintegrowanych, w których 

doposażenie/wyposażenie będzie finansowane w ramach zintegrowanego projektu 

finansowanego z EFRR 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie/nie dotyczy 
(niespełnienie 

kryterium oznacza 
odrzucenie 
wniosku) 

B.1.10 

Limit wydatków związanych 
z zakupem środków trwałych 
nie przekracza 10% wydatków 
kwalifikowalnych (włączając cross-
financing).  

Ocenie podlega poprawność wykazanego we wniosku o dofinansowanie projektu poziomu 
limitu procentowego wydatków związanych z zakupem środków trwałych (włączając cross-
financing). W przypadku wykazania wydatków powyżej 10% wydatków kwalifikowalnych, dany 
wniosek zostaje odrzucony, w związku z niespełnieniem przez wnioskodawcę kryterium 
dostępu. 
 
Kryterium nie ma zastosowania w projektach zintegrowanych, w których wydatki związane 
z zakupem środków trwałych (włączając cross-financing) muszą być jedynie finansowane w 
ramach zintegrowanego projektu finansowanego z EFRR.  
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu.  

Tak/nie/nie dotyczy 
(niespełnienie 

kryterium oznacza 
odrzucenie 
wniosku) 

B.1.11 
Wkład własny został określony na 
prawidłowym poziomie. 

Ocenie podlega poziom wkładu własnego stanowiącego nie mniej niż 15% wydatków 
kwalifikowalnych projektu. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie 

kryterium oznacza 
odrzucenie 
wniosku) 
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B.1.12 

 

Projekt zakłada otwarty dostęp do 
materiałów edukacyjnych 
wytworzonych w projekcie. 

 

 
Ocenie podlega czy, i w jaki sposób, Wnioskodawca zapewnił, że materiały edukacyjne 
wytworzone w wyniku realizacji projektu będą dostępne bez ograniczeń i opłat wszystkim 
zainteresowanym podmiotom.  
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie/nie dotyczy 
(niespełnienie 

kryterium oznacza 
odrzucenie 
wniosku) 

B.2 Kryteria premiujące 
  

B.2.1 

Zwiększenie dostępu do wychowania 
przedszkolnego poprzez tworzenie 
nowych miejsc w już istniejących lub 
nowo utworzonych ośrodkach 
wychowania przedszkolnego. 

Ocenie podlega o ile wzrosła w wyniku realizacji projektu liczba miejsc opieki nad dziećmi 
w wieku przedszkolnym, w ośrodku/ach wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie 
danej gminy, w stosunku do danych na dzień 31 grudnia 2014 roku.  

Punkty przyznawane są w zależności od wzrostu miejsc opieki przedszkolnej: 
- Liczba miejsc wzrośnie o mniej niż 15%           - 0 pkt. 
- Liczba miejsc wzrośnie o ≥ 15 % oraz < 20%   - 3 pkt. 
- Liczba miejsc wzrośnie o ≥ 20 % oraz < 25%   - 6 pkt. 
- Liczba miejsc wzrośnie o ≥ 25 %                       - 10 pkt. 
Liczba nowych miejsc opieki przedszkolnej, powstałych w wyniku realizacji projektu, nie może 
być mniejsza niż 5.  
 
W przypadku realizacji projektu w gminie, w której na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego 
rok złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, liczba miejsc wychowania przedszkolnego 
wynosiła 0 należy przyznać 10 pkt. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Projekty, które 
otrzymały 
minimum 

punktowe od 
obydwu 

oceniających  
podczas oceny 

spełniania 
kryteriów 

merytorycznych 
(punktowych) oraz 
spełniają kryteria 

premiujące, 
otrzymują premię 

punktową 
(maksymalnie 40 

punktów). 
Projekty, które nie 
spełniają kryteriów 
premiujących, nie 

tracą punktów 
uzyskanych 

w ramach oceny 
formalno-

merytorycznej. 
Waga punktowa 
poszczególnych 

B.2.2 

Wnioskodawca tworzy nowe miejsca 
w już istniejących lub nowo 
utworzonych ośrodkach wychowania 
przedszkolnego na obszarze 
charakteryzującym się słabym 
dostępem do usług wychowania 
przedszkolnego. 

Ocenie podlega czy Wnioskodawca tworzy nowe miejsca w już istniejących lub nowo 
utworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego na obszarze gminy, charakteryzującej się 
słabym dostępem do usług wychowania przedszkolnego. Uwzględnienie kryterium przyczyni 
się do zmniejszenia nierówności w dostępie do edukacji przedszkolnej, w szczególności na 
obszarach o najniższym stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Kryterium zapewnia 
preferowanie gmin z województwa kujawsko-pomorskiego, na terenie których stopień 
edukacji przedszkolnej jest niższy niż 72,4%. 

Punkty przyznawane są w zależności od lokalizacji projektu w gminie o następującym odsetku 
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dzieci objętych opieką przedszkolną na podstawie analizy pn.: „Wychowanie przedszkolne 
w województwie kujawsko-pomorskim 2015”, stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu: 
- > 72,4%                 - 0 pkt. 
- > 60% ≤ 72,4%     - 3 pkt. 
- > 50% ≤ 60%        - 6 pkt.   
- ≤ 50%                    - 10 pkt. 

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

kryteriów 
premiujących 

określona jest przy 
definicji kryterium. 

 

B.2.3 
Projekt zakłada realizację wsparcia na 
obszarach wiejskich. 

 

Ocenie podlega czy projekt będzie realizowany w całości, w ośrodku wychowania 
przedszkolnego zlokalizowanym na obszarze wiejskim [zgodnie z załącznikiem 8 do SZOOP: 
Obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia) określone według klasyfikacji DEGURBA]. 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

Tak – 5 pkt. 

 Nie – 0 pkt.  

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

B.2.4 

Wnioskodawca zapewnia, że w ramach 
wsparcia na rzecz doskonalenia 
umiejętności i kompetencji 
zawodowych nauczycieli ośrodka 
wychowania przedszkolnego będą 
realizowane działania służące poprawie 
kompetencji w zakresie pedagogiki 
specjalnej. 

Ocenie podlega czy wnioskodawca założył, iż nauczyciele ośrodków wychowania 
przedszkolnego będą doskonalić swoje umiejętności i kompetencje zawodowe w zakresie 
pedagogiki specjalnej. 
 
Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 
Tak -  5 pkt 
Nie – 0 pkt. 
 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

B.2.5 

Wnioskodawca zapewnia rozszerzenie 
oferty ośrodków wychowania 
przedszkolnego o dodatkowe zajęcia 
zwiększające szanse edukacyjne dzieci 
oraz wyrównujące zdiagnozowane 
deficyty.  

Ocenie podlega czy Wnioskodawca założył w projekcie rozszerzenie oferty ośrodków 
wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz 
wyrównujące zdiagnozowane deficyty .  
Realizacja dodatkowych zajęć jest działaniem uzupełniającym do działań ukierunkowanych na 
tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego i każdorazowo musi towarzyszyć jej 
wzrost liczby dzieci uczestniczących w wychowaniu przedszkolnym we wspartym ośrodku 
wychowania przedszkolnego. Warunek ten nie ma zastosowania w przypadku realizacji 
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dodatkowych zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami.  
  
Takie podejście umożliwi poprawę jakości wychowania przedszkolnego. 
Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 
Tak -  5 pkt 
Nie – 0 pkt. 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

 

 

 
Działanie: 10.2 Edukacja ogólna i zawodowa  
Poddziałanie: 10.2.3 Kształcenie zawodowe 
Oś priorytetowa: 10 Innowacyjna edukacja 
Priorytet Inwestycyjny: 10 iv Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z 
etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez 
mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez 
praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami 
Cel szczegółowy: Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych, w szczególności poprzez podniesienie efektywności 
kształcenia zawodowego  

 
   

 

Kryterium  Definicja kryterium 
Opis znaczenia 

kryterium 

A Kryteria ogólne 

A.1  Kryteria formalne   

A.1.1 
Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony we 

właściwym terminie, do właściwej instytucji i w odpowiedzi 
na właściwy konkurs 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie w 
terminie oraz do instytucji wskazanej w regulaminie konkursu, w odpowiedzi na 
właściwy konkurs. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie dokumentacji projektowej. 

Tak/nie 
(niespełnienie 

kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 
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A.1.2 
Wnioskodawca składa maksymalnie 1 wniosek o 

dofinansowanie projektu w odpowiedzi na dany konkurs. 

Ocenie podlega złożenie nie więcej niż jednego wniosku o dofinansowanie 
projektu w ramach danego konkursu. W przypadku projektów partnerskich 
kryterium dotyczy wyłącznie Lidera projektu. Złożenie więcej niż jednego 
wniosku o dofinansowanie projektu przez danego wnioskodawcę skutkuje 
odrzuceniem wszystkich projektów przez niego złożonych. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie rejestru wpływu wniosków. 

Tak/nie 
(niespełnienie 

kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

 

A.1.3 
Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony na 

właściwym formularzu 

Ocenie podlega, czy wniosek o dofinansowanie projektu został złożony na 
formularzu udostępnionym przez IZ RPO. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie. 

Tak/nie 
(niespełnienie 

kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

A.1.4 
Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami 

(jeśli dotyczy) został wypełniony w języku polskim 

Ocenie podlega, czy wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami 
(jeśli dotyczy) został sporządzony w języku polskim (język urzędowy). 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie oraz 

treść załączników (o ile dotyczy). 

Tak/nie 
(niespełnienie 

kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

  

 A.1.5 
Wybór partnera/ów projekt został dokonany zgodnie 

z obowiązującymi przepisami 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca dokonał wyboru partnera/ów zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów 
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-
2020 (Dz. U poz. 1146 ze zm.) – jeżeli dotyczy. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia stanowiącego 

integralną część wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie/nie dotyczy  
(niespełnienie 

kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

A.1.6 
Wnioskodawca oraz partner/rzy (jeśli dotyczy) nie podlegają 

wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania 
ze środków Unii Europejskiej 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca oraz partner/rzy (jeśli dotyczy) nie 
podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków 
Unii Europejskiej na podstawie: −art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 
r. o finansach publicznych (Dz.U.  z 2013 r. 885 ze zm.), 
  

− 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 (Dz.U. poz. 769), 
  

− art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jednolity: 
Dz.U. 
z 2014 r. poz. 1417 ze zm.). 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia stanowiącego 

integralną część wniosku o dofinansowanie projektu.  

Tak/nie 
(niespełnienie 

kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 
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A.1.7 
Uczestnicy projektu kwalifikują się do objęcia wsparciem 

w ramach RPO WK-P 2014-2020 

Ocenie podlega, czy projekty w ramach EFS są realizowane na obszarze 
objętym RPO, tj. projekty skierowane do osób fizycznych w ramach RPO WK-P 
2014-2020 obejmują osoby mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub 
pracujące lub uczące się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, 
a w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na 
obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

Tak/nie  
(niespełnienie 

kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

A.1.8 
Wydatki przewidziane w projekcie nie są współfinansowane 

z innych wspólnotowych instrumentów finansowych 

Ocenie podlega, czy wydatki przewidziane w projekcie nie są 
współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia stanowiącego 

integralną część wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie 

kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

  

A.1.9 

Realizacja projektu jest zgodna z przepisami art. 65 ust. 6 
i art. 125 ust. 3 lit. e) i f) Rozporządzenia Parlamentu 

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

Wnioskodawca złożył oświadczenie, że: 
 projekt nie został fizycznie zakończony lub w pełni zrealizowany przed 

złożeniem wniosku o dofinansowanie w rozumieniu art. 65 ust. 6 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 roku 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 (Dz. Urz. UE, L 347/320 z 20.12.2013 
r.; dalej: rozporządzenie 1303/2013); 

 nie rozpoczął realizacji projektu przed dniem złożenia wniosku o 
dofinansowanie albo, że realizując projekt przed dniem złożenia wniosku, 
przestrzegał obowiązujących przepisów prawa dotyczących danego projektu 
zgodnie z art. 125 ust. 3 lit. e) rozporządzenia 1303/2013; 

 projekt nie obejmuje przedsięwzięć, które zostały objęte lub powinny zostać 
objęte procedurą odzyskiwania (w rozumieniu art. 71 rozporządzenia 
1303/2013) w następstwie przeniesienia działalności produkcyjnej poza obszar 
objęty programem zgodnie z art. 125 ust. 3 lit. f) rozporządzenia 1303/2013. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia stanowiącego 

integralną część wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie  
(niespełnienie 

kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 
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 A.1.10 
Roczny obrót wnioskodawcy i partnera/ów (jeśli dotyczy) 
jest równy lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie.  

Ocenie podlega, czy roczny obrót108 wnioskodawcy i partnera/ów (jeśli 
dotyczy) jest równy lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie. Kryterium 
nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów będących 
partnerem/ami projektu, w którym Liderem projektu jest jednostka samorządu 
terytorialnego i projektów przewidzianych do realizacji w ramach Poddziałania 
9.4.1. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

Tak/nie/nie dotyczy 
(niespełnienie 

kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

  

A.1.11 
Wnioskodawca prowadzi biuro projektu na obszarze 

województwa kujawsko-pomorskiego 

Ocenie podlega, czy w okresie realizacji projektu wnioskodawca prowadzi 
biuro projektu na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. W biurze 
przechowywana jest pełna oryginalna dokumentacja  wdrażanego projektu 
(z wyłączeniem dokumentów, których miejsce przechowywania uregulowano 
odpowiednimi przepisami). 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie 

kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

A.2  Kryteria horyzontalne  

A.2.1 

Zgodność Projektu  
z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz 
 Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WK-P 2014-

2020 

Ocenie podlega zgodność projektu z RPO WK-P 2014-2020 oraz SzOOP dla  
danego działania/poddziałania. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie 

kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

A.2.2 
Projekt jest zgodny z przepisami dotyczącymi pomocy 

publicznej (lub pomocy de minimis) 

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z przepisami dotyczącymi pomocy 
publicznej/pomocy de minimis. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

Tak/nie/ nie dotyczy 
(niespełnienie 

kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

                                                           
108 Za obrót należy przyjąć sumę przychodów uzyskanych przez podmiot na poziomie ustalania wyniku na działalności gospodarczej – tzn. jest to suma przychodów ze sprzedaży netto, pozostałych 

przychodów operacyjnych oraz przychodów finansowych.  

W przypadku jednostek sektora finansów publicznych (nie dotyczy JST) jako obrót należy przyjąć wartość wydatków. Natomiast, w przypadku publicznych uczelni wyższych jako obrót należy przyjąć 

wysokość kosztów związanych z prowadzoną działalnością. 

W przypadku podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej i jednocześnie niebędących jednostkami sektora finansów publicznych jako obroty należy rozumieć wartość przychodów (w tym 

przychodów osiągniętych z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację projektów) osiągniętych w poprzednim roku przez danego wnioskodawcę/partnera (o ile dotyczy).  

W przypadku projektów, w których udzielane jest wsparcie zwrotne w postaci pożyczek lub poręczeń jako obrót należy rozumieć kwotę kapitału pożyczkowego i poręczeniowego, jakim dysponowali 
wnioskodawca/partnerzy (o ile dotyczy) w poprzednim zamkniętym roku obrotowym. 
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A.2.3 
Projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa 

wspólnotowego i krajowego  

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa 
wspólnotowego i krajowego. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie 

kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

  

 A.2.4 

Projekt zakłada rozliczenie kosztów usługi szkoleń 
językowych w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 do 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć  
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w obszarze edukacji na lata 2014-2020   

Ocenie podlega, czy w projekcie założono rozliczenie kosztów usługi szkoleń 
językowych w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 do Wytycznych w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w obszarze edukacji na lata 2014-2020. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

Tak/nie/ nie dotyczy 
(niespełnienie 

kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

  

A.2.5 
Projekt zakłada rozliczanie kosztów w oparciu o uproszczone 

metody rozliczania wydatków 

Ocenie podlega, czy w projekcie o wartości wkładu publicznego (środków 
publicznych) nieprzekraczającej kwoty 100 000 EUR (wyrażonej w PLN) 
wydatki są rozliczane uproszczonymi metodami, o których mowa w Wytycznych 
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

Tak/nie/ nie dotyczy 
(niespełnienie 

kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

  

A.2.6 

Projekt zakłada prawidłowy poziom kosztów pośrednich 
zgodnie ze stawkami ryczałtowymi określonymi 

w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków 
w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 
na lata 2014-2020 

Ocenie podlega prawidłowość założonego poziomu kosztów pośrednich 
zgodnie ze stawkami ryczałtowymi określonymi w Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 
lata 2014-2020. 
 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie 

projektu. 
 

Tak/nie 
(niespełnienie 

kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

A.2.7 
Projekt jest zgodny z zasadą równości szans 

i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca wykazał zgodność projektu z zasadą 
równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami (pozytywny lub neutralny jej wpływ na projekt). 
 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie 
projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie 

kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

A.2.8 
Projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i 

mężczyzn  
Ocenie podlega, czy wnioskodawca wykazał, że projekt należy do wyjątku, do 

którego nie stosuje się standardu minimum lub  projekt jest zgodny z zasadą 
Tak/nie 

(niespełnienie 
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w oparciu o standard minimum równości szans kobiet i mężczyzn (na podstawie standardu minimum). 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie 

projektu. 
 

kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

A.3 Kryteria merytoryczne - punktowe 

jakości 
projektu 

A.3.1 
Potrzeba realizacji projektu oraz zasadność 

grupy docelowej  

Ocenie podlega uzasadnienie potrzeby realizacji projektu w kontekście: 
- problemu/ów grupy docelowej w powiązaniu ze specyficznymI jej cechami, na 

obszarze realizacji projektu, na które odpowiedź stanowi cel projektu, 
- wskazania wiarygodnych i miarodajnych danych i źródeł potwierdzających 

występowanie opisanego/ych problemu/ów. 
 
Ocenie podlega, czy dobór grupy docelowej jest adekwatny do założeń projektu 

i regulaminu konkursu. 
 
Projekt może uzyskać maksymalnie 10 pkt. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

Ocena spełniania 
kryteriów 

merytorycznych 
punktowych polega na 
przyznaniu uznaniowej 

liczby punktów w 
sposób bezwarunkowy 

lub warunkowy (z 
wyjątkiem kryterium 

A.3.4 ocenianego 
bezwarunkowo) 

w ramach 
dopuszczalnych limitów 

wyznaczonych 
minimalną i 

maksymalną liczbą 
punktów, które można 

uzyskać za dane 
kryterium. Ocena 
dokonywana jest 
niezależnie przez 
dwóch członków 

Komisji Oceny 
Projektów wybranych 
w drodze losowania. 

A.3.2 
Cel projektu oraz poprawność doboru 

wskaźników 

Ocenie podlega: 
- trafność doboru celu projektu w kontekście opisanej sytuacji problemowej, 
- możliwość osiągnięcia w ramach projektu skwantyfikowanych wskaźników 
rezultatu i produktu, w tym: 

 adekwatność i założona do osiągnięcia wartość wskaźników; 
 opis źródeł weryfikacji/ pozyskania danych do pomiaru wskaźników 

i częstotliwości pomiaru. 
 

Projekt może uzyskać maksymalnie 10 pkt. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie 

projektu. 
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A.3.3 
Trafność doboru zadań i opis zadań w 

kontekście osiągnięcia celów/wskaźników 
projektu 

Ocenie podlega opis zadań, tj. : 
- opis sposobu rekrutacji uczestników/uczestniczek projektu, 
- adekwatność doboru zadań i ich merytoryczna zawartość w świetle 

zdiagnozowanego problemu/ów, 
- trwałość projektu (o ile dotyczy), 
- racjonalność harmonogramu zadań, 
- sposób zarządzania projektem. 
 
Projekt może uzyskać maksymalnie 20 pkt. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

Spełnienie przez 
projekt wskazanych 
kryteriów oznacza 

uzyskanie 
bezwarunkowo od 
każdego z obydwu 

oceniających co 
najmniej 60% punktów  

za spełnianie 
poszczególnych 

kryteriów. 
Ostateczna ocena 
projektu stanowi 

średnią arytmetyczną 
ogólnej liczby punktów 

przyznanych przez 
obydwu oceniających. 

   
beneficjenta A.3.4 

Potencjał i doświadczenie wnioskodawcy 
i partnera/ów 

Ocenie podlega opis potencjału i doświadczenia  wnioskodawcy i partnera/ów, 
tj.: 
- doświadczenie wnioskodawcy/partnera/ów w obszarze tematycznym, 

którego dotyczy realizowany projekt, na danym terytorium i w pracy z daną 
grupą docelową , 
- potencjał kadrowy/merytoryczny wykorzystywany w ramach projektu, 
- potencjał techniczny wykorzystywany w ramach projektu. 
 
Projekt może uzyskać maksymalnie 20 pkt. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie 

projektu. 
 

A.4 Kryteria merytoryczne - zero-jedynkowe 

jakości 
projektu 

A.4.1 Projekt jest zgodny z regulaminem konkursu 

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z wymogami określonymi 
w regulaminie konkursu. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

Ocena spełnienia 
kryteriów 

merytorycznych – zero-
jedynkowych projektu 
polega na dokonaniu 

oceny bezwarunkowej 
TAK/NIE lub oceny 
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finansowania 
projektu 

A.4.2 
Budżet - niezbędność wydatków do realizacji 

zaplanowanych działań 

Ocenie podlega niezbędność planowanych wydatków w budżecie projektu: 
- czy wynikają one bezpośrednio z opisanych działań oraz przyczyniają się do 

osiągnięcia  produktów  projektu, 
- czy nie ujęto wydatków, które wykazano jako potencjał wnioskodawcy (chyba 

że stanowią wkład własny). 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie 

projektu. 
 

warunkowej. 
Warunkowa ocena 

spełnienia kryteriów 
finansowania projektu 

ma miejsce w 
przypadku 

zidentyfikowania 
wydatków 

(niezasadnych, 
nieracjonalnych 

i niekwalifikowanych), 
których łączna wartość 

wynosi maksymalnie 
25% wartości projektu 

oraz w przypadku 
błędów związanych 

z poprawnością 
sporządzenia budżetu 

projektu. 

A.4.3 Budżet - racjonalność i efektywność wydatków 

Ocenie podlega racjonalność i efektywność planowanych wydatków: 
- czy są adekwatne do zakresu i specyfiki projektu, czasu jego realizacji oraz 

planowanych produktów projektu, 
- czy są zgodne ze stawkami rynkowymi i/lub z taryfikatorem wydatków, 
- czy określone w projekcie nakłady finansowe służą osiągnięciu możliwie 

najkorzystniejszych efektów realizacji zadań. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

 

A.4.4 Budżet - kwalifikowalność wydatków 

Ocenie podlega kwalifikowalność wydatków pod kątem zgodności 
z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

A.4.5 
Budżet - prawidłowość sporządzenia budżetu 

projektu 

Ocenie podlega prawidłowość sporządzenia budżetu projektu pod kątem 
zgodności z zapisami regulaminu konkursu. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

B. Kryteria szczegółowe 

B.1 Kryteria dostępu PODDZIAŁANIE 10.2.3  

B.1.1 
Działania w ramach projektu wspierają realizację celu 

określonego w Poddziałaniu 

Ocenie podlega, czy zaplanowane działania w ramach projektu są zgodne z 
celem Poddziałania, tj. zwiększeniem szans na zatrudnienie uczniów szkół 
zawodowych, w szczególności poprzez podniesienie efektywności kształcenia 
zawodowego. 
 

Tak/nie 
(niespełnienie 

kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 
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Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie 
projektu. 

 

B.1.2 
Projekt jest zgodny z właściwym typem projektu  

przewidzianym do wsparcia w ramach Poddziałania 

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z 2. typem projektu, tzn. Realizacją 
wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół i placówek 
kształcenia zawodowego i ogólnego we współpracy z pracodawcami, w tym 
podniesieniem kwalifikacji i kompetencji opiekunów praktykantów i stażystów 
u pracodawców. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie 

kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

  

B.1.3 
Wnioskodawca (i partner/zy – jeśli dotyczy) jest podmiotem 

uprawnionym do złożenia wniosku o dofinansowanie 

Ocenie podlega, czy Wnioskodawca (i partner/zy – jeśli dotyczy) są 
podmiotami kwalifikującymi się do wsparcia. Do wsparcia kwalifikują się 
wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób 
prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów 
odrębnych). 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie 

kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

B.1.4 Projekt jest skierowany do właściwej grupy docelowej 

Ocenia podlega, czy projekt jest skierowany do grup docelowych: 

 Uczniowie i wychowankowie szkół i placówek systemu oświaty 
prowadzących kształcenie zawodowe, 

 Słuchacze szkół policealnych, 

 Opiekunowie praktyk lub staży u pracodawców 

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie 

kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

B.1.5 
Wartość projektu jest wyższa od minimalnej możliwej 

wartości projektu i niższa od maksymalnej możliwej wartości 
projektu 

Ocenie podlega, czy wartość projektu stanowi nie więcej niż 1.000.000 zł i nie 
mniej niż 100.000 zł. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie 

kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

B.1.6 Wkład własny został określony na prawidłowym poziomie 

 
Ocenie podlega, czy wkład własny stanowi nie mniej niż 5% kosztów 
kwalifikowalnych projektu. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie 

kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 
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B.1.7 

Koszty cross-financingu oraz wartość zakupionych środków 
trwałych nie wykraczają poza ustalony limit 

Ocenie podlega, czy wartość wydatków poniesionych na zakup środków 
trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 350 PLN netto w 
ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-
financingu nie przekracza łącznie 10% wydatków projektu. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie 

projektu. 
 

Tak/nie 
(niespełnienie 

kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

  

B.1.8 Projekt zostanie zakończony w wyznaczonym terminie 

Ocenie podlega, czy projekt zostanie zakończony do 31.12.2017 r. 
 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie 
projektu. 
 

Tak/nie 
(niespełnienie 

kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

B.1.9 
Projekt stanowi uzupełnienie działań prowadzonych przez 

szkoły lub placówki systemu oświaty 

Ocenie podlega, czy przedsięwzięcia finansowane ze środków EFS będą 

stanowiły uzupełnienie działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji 

projektu przez szkoły lub placówki systemu oświaty.  

Skala działań prowadzonych równolegle  z realizacją projektu przez szkoły lub 

placówki systemu oświaty (nakłady środków na ich realizację) nie ulegnie 

zmniejszeniu w stosunku do skali działań (nakładów) prowadzonych przez 

szkoły lub placówki systemu oświaty w okresie 12 miesięcy poprzedzających 

rozpoczęcie realizacji projektu (średniomiesięcznie).  

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie 
projektu.  
 

Tak/nie 
(niespełnienie 

kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 
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B.1.10 
Realizacja wsparcia została zaplanowana na podstawie 

diagnozy  

Ocenie podlega, czy realizacja wsparcia została zaplanowana na podstawie 

indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół lub placówek systemu 

oświaty w tym zakresie. Diagnoza powinna być przygotowana 

i przeprowadzona przez szkołę, placówkę systemu oświaty lub inny podmiot 

prowadzący działalność o charakterze edukacyjnym lub badawczym oraz 

zatwierdzona przez organ prowadzący. Podmiot przeprowadzający diagnozę 

może skorzystać ze wsparcia instytucji systemu wspomagania pracy szkół, tj. 

placówki doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

biblioteki pedagogicznej. 

Z diagnozy powinno wynikać uzasadnienie wyboru zawodów, w których 

organizowane będą staże lub praktyki. Diagnoza powinna zawierać analizę 

sytuacji na lokalnym i regionalnym rynku pracy (z uwzględnieniem wyników 

badań wojewódzkiego i powiatowych urzędów pracy z terenu województwa, 

w szczególności: monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych, 

barometr zawodów, badania pracodawców) lub innych raportów z badań 

dotyczących zapotrzebowania na pracowników z określonymi kwalifikacjami.  

Niezbędne informacje w powyższym zakresie dostępne są na stronie 

internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu (www.wup.torun.pl) 

w zakładkach:  Statystyki, Publikacje. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie 
projektu. 
 

Tak/nie 
(niespełnienie 

kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

B.1.11 
W projekcie założono realizację staży i/lub praktyk 

zawodowych wyłącznie dla uczniów/słuchaczy szkół i 
placówek kształcenia zawodowego 

Ocenie podlega, czy w projekcie założono realizację staży i/lub praktyk 
zawodowych wyłącznie dla uczniów/słuchaczy szkół i placówek kształcenia 
zawodowego. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie 

projektu. 
 

Tak/nie 
(niespełnienie 

kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku 

  

http://www.wup.torun.pl/
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B.2 Kryteria premiujące  

 B.2.1 
Wnioskodawca zakłada udział w stażach i/lub praktykach co 

najmniej 50 uczestników  
w ramach jednego projektu 

Ocenie podlegają zapisy wniosku ze względu na wskazaną liczbę uczestników. 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

1. 50-99 uczestników = 5 pkt. 

2. 100-149 uczestników = 9 pkt. 

3. 150 i powyżej = 13 pkt. 

Kryterium weryfikowane na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu. 

Projekty, które 
otrzymały 

bezwarunkowo 
minimum punktowe od 
obydwu oceniających  

podczas oceny 
spełniania ogólnych 

kryteriów 
merytorycznych oraz 

spełniają kryteria 
premiujące, otrzymują 

premię punktową 
(maksymalnie 40 

punktów). 
Projekty, które nie 

spełniają kryteriów 
premiujących, nie tracą 

punktów uzyskanych 
w ramach oceny 

formalno-
merytorycznej. Waga 

punktowa 
poszczególnych 

kryteriów premiujących 
określona jest przy 
definicji kryterium. 

  

 B.2.2 
Praktyki i/lub staże są realizowane w zawodach 

rekomendowanych przez Wojewódzką Radę Rynku Pracy 

Ocenie podlega realizacja praktyk/staży zawodowych w zawodach 
znajdujących się na wspólnej liście zawodów rekomendowanych przez 
Wojewódzką Radę Rynku Pracy uwzględniającej potencjały rozwojowe w 
ramach inteligentnych specjalizacji (lista stanowi załącznik do regulaminu 
konkursu). 

Punkty będą przyznawane w zależności od udziału procentowego 
uczniów/słuchaczy kształcących się w zawodach rekomendowanych w 
stosunku do ogólnej liczby uczniów/słuchaczy kierowanych na staże i/lub 
praktyki w projekcie: 

≥ 50% do ≤ 70% - 5 pkt. 
powyżej 70% - 10 pkt. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

 B.2.3 
Udział finansowy pracodawców w kosztach organizacji 

i prowadzenia staży i/lub praktyk zawodowych 

Ocenie podlega partycypacja finansowa pracodawcy, w wymiarze co najmniej 
5%, w kosztach organizacji i prowadzenia praktyk i/lub staży zawodowych. 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

Tak – 5 pkt. 

Nie – 0 pkt. 

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie 

projektu. 
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 B.2.4 
Projekt zakłada realizację staży i/lub praktyk zawodowych 
w zawodach o niskiej zdawalności egzaminów zawodowych 

Ocenie podlega zdawalność egzaminów zawodowych w celu zmniejszenia 
zróżnicowania międzyszkolnego w odniesieniu do osiąganych rezultatów. 
Ocenie podlega udział % zdanych egzaminów w zawodach, w których 
wnioskodawca i/lub partner/zy planuje/ą realizację wsparcia, na podstawie 
danych wojewódzkich. 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

zdawalność ≤ 30% - 2 pkt. 

gdzie „%” oznacza średnią zdawalność we wnioskowanych do wsparcia 
projektach w ramach staży/praktyk zawodach. 

W celu spełnienia kryterium należy korzystać z danych zawartych na stronie 
internetowej: oke.gda.pl „INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINÓW 
POTWIERDZAJACYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE” - dane za rok szkolny 
2014/2015. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie 

 B.2.5 
 

 

 

 

 

 

 

Projekt zakłada realizację staży i/lub praktyk zawodowych 
dla uczniów/słuchaczy szkół i placówek kształcenia 

zawodowego z powiatów o najwyższej stopie bezrobocia w 
województwie kujawsko-pomorskim 

Premia punktowa przysługuje, jeśli przynajmniej 50% uczniów/słuchaczy 
objętych projektem posiada miejsce zamieszkania w powiecie, w którym stopa 
bezrobocia rejestrowanego w grudniu roku poprzedzającego złożenie wniosku 
o dofinansowanie projektu (tj. grudzień 2014 r.) jest wyższa niż 130% średniej 
wojewódzkiej.  

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

Tak – 5 pkt. 

Nie – 0 pkt. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

Wykaz zawierający informacje dotyczące stopy bezrobocia rejestrowanego dla 
powiatów został opracowany na podstawie danych zawartych na stronie 
internetowej www.wup.torun.pl i stanowi załącznik do regulaminu konkursu. 

 B.2.6 
Projekt zakłada realizację staży i/lub praktyk zawodowych 

dla uczniów/słuchaczy szkół i placówek kształcenia 
zawodowego zlokalizowanych na terenach wiejskich 

Ocenie podlega położenie szkół lub placówek kształcenia zawodowego na 
terenach wiejskich [zgodnie z załącznikiem 8 do SZOOP: Obszary wiejskie (o 
małej gęstości zaludnienia) określone według klasyfikacji DEGURBA]. 

Punkty będą przyznawane projektom, w których udział szkół lub placówek 

http://www.wup.torun.pl/
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kształcenia zawodowego położonych na terenach wiejskich będzie ≥ 50%. 

Tak – 5 pkt. 

Nie – 0 pkt. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu  

 
 
 
Działanie: 10.3 Pomoc stypendialna 
Poddziałanie: 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków 
obcych, matematyki lub przedsiębiorczości 
Oś priorytetowa: 10 Innowacyjna edukacja 
Priorytet Inwestycyjny: 10i Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do 
dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem 
formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia 
Cel szczegółowy: Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języki obce, kreatywności, 
innowacyjności, pracy zespołowej), doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia, szczególnie ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz rozwijanie kompetencji uczniów niezbędnych na rynku poprzez staże zawodowe 

 
   

 

Kryterium  Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

A Kryteria ogólne 

A.1  Kryteria formalne   

A.1.1 

Wniosek o dofinansowanie projektu 
został złożony we właściwym terminie, 
do właściwej instytucji i w odpowiedzi 

na wezwanie 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie projektu 
w terminie oraz do instytucji wskazanej w Zasadach składania i wyboru projektu 
pozakonkursowego do dofinansowania.,  w odpowiedzi na wezwanie. 

 

Kryterium weryfikowane na podstawie dokumentacji projektowej. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie 
wskazanych błędów skutkuje przeprowadzeniem 
oceny na podstawie posiadanych dokumentów. 

W takim przypadku ocena może być negatywna). 



240 

 

A.1.2 
Wniosek o dofinansowanie projektu 

został złożony na właściwym formularzu 

Ocenie podlega, czy wniosek o dofinansowanie projektu został złożony na 
formularzu udostępnionym przez IZ RPO. 
 

Kryterium weryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie 
wskazanych błędów skutkuje przeprowadzeniem 
oceny na podstawie posiadanych dokumentów. 

W takim przypadku ocena może być negatywna). 

A.1.3 

Wniosek o dofinansowanie projektu 
wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) został 

wypełniony w języku polskim 

Ocenie podlega, czy wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (jeśli 
dotyczy) został sporządzony w języku polskim (język urzędowy). 
 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz 
treść załączników (o ile dotyczy). 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie 
wskazanych błędów skutkuje przeprowadzeniem 
oceny na podstawie posiadanych dokumentów. 

W takim przypadku ocena może być negatywna). 

A.1.4 

Wybór partnera/ów projektu został 
dokonany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca dokonał wyboru partnera/ów zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów 
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 
(Dz. U poz. 1146 ze zm.) – jeżeli dotyczy. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia stanowiącego integralną 
część wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie/nie dotyczy  
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie 
wskazanych błędów skutkuje przeprowadzeniem 
oceny na podstawie posiadanych dokumentów. 

W takim przypadku ocena może być negatywna). 

 A.1.5 

Wnioskodawca oraz partner/rzy (jeśli 
dotyczy) nie podlegają wykluczeniu 

z możliwości otrzymania 
dofinansowania ze środków Unii 

Europejskiej 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca oraz partner/rzy (jeśli dotyczy) nie podlegają 
wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej 
na podstawie:  
−art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.  

z 2013 r. 885 ze zm.), 
 − 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 (Dz.U. poz. 769), 
 − art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 

podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jednolity: 
Dz.U.z 2015 r. poz. 1212). 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia stanowiącego integralną 
część wniosku o dofinansowanie projektu.  

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie 
wskazanych błędów skutkuje przeprowadzeniem 
oceny na podstawie posiadanych dokumentów. 

W takim przypadku ocena może być negatywna). 

A.1.6 

Uczestnicy projektu kwalifikują się do 
objęcia wsparciem w ramach RPO WK-P 

2014-2020 

Ocenie podlega, czy projekty w ramach EFS są realizowane na obszarze objętym 
RPO, tj. projekty skierowane do osób fizycznych w ramach RPO WK-P 2014-2020 
obejmują osoby mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub pracujące lub 
uczące się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, a w przypadku innych 
podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa 
kujawsko-pomorskiego. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie  
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie 
wskazanych błędów skutkuje przeprowadzeniem 
oceny na podstawie posiadanych dokumentów. 

W takim przypadku ocena może być negatywna). 
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A.1.7 

Wydatki przewidziane w projekcie nie są 
współfinansowane z innych unijnych 

instrumentów finansowych 

Ocenie podlega, czy wydatki przewidziane w projekcie nie są współfinansowane 
z innych unijnych instrumentów finansowych. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia stanowiącego integralną 
część wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie 
wskazanych błędów skutkuje przeprowadzeniem 
oceny na podstawie posiadanych dokumentów. 

W takim przypadku ocena może być negatywna). 

A.1.8 

Realizacja projektu jest zgodna 
z przepisami art. 65 ust. 6 i art. 125 ust. 
3 lit. e) i f) Rozporządzenia Parlamentu 

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

Wnioskodawca złożył oświadczenie, że: 

 projekt nie został fizycznie zakończony lub w pełni zrealizowany przed złożeniem 
wniosku o dofinansowanie projektu w rozumieniu art. 65 ust. 6 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku 
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 (Dz. Urz. 
UE, L 347/320 z 20.12.2013 r. z późn.zm.; dalej: rozporządzenie 1303/2013); 

 nie rozpoczął realizacji projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie 
projektu albo, że realizując projekt przed dniem złożenia wniosku, przestrzegał 
obowiązujących przepisów prawa dotyczących danego projektu zgodnie z art. 125 
ust. 3 lit. e) rozporządzenia 1303/2013; 

 projekt nie obejmuje przedsięwzięć, które zostały objęte lub powinny zostać 
objęte procedurą odzyskiwania (w rozumieniu art. 71 rozporządzenia 1303/2013) 
w następstwie przeniesienia działalności produkcyjnej poza obszar objęty 
programem zgodnie z art. 125 ust. 3 lit. f) rozporządzenia 1303/2013. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia stanowiącego integralną 
część wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie  
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie 
wskazanych błędów skutkuje przeprowadzeniem 
oceny na podstawie posiadanych dokumentów. 

W takim przypadku ocena może być negatywna).  
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A.1.9 

Roczny obrót wnioskodawcy 
i partnera/ów (jeśli dotyczy) jest równy 

lub wyższy od rocznych wydatków 
w projekcie 

Ocenie podlega, czy roczny obrót
109

 wnioskodawcy i partnera/ów (jeśli dotyczy) 
jest równy lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie. Kryterium nie dotyczy 
jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów będących partnerem/ami 
projektu, w którym Liderem projektu jest jednostka samorządu terytorialnego. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie/nie dotyczy  
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie 
wskazanych błędów skutkuje przeprowadzeniem 
oceny na podstawie posiadanych dokumentów. 

W takim przypadku ocena może być negatywna). 
  

 A.1.10 

Podmiot ubiegający się 
o dofinansowanie jest zgodny 
z Szczegółowym Opisem Osi 

Priorytetowych RPO WK-P 2014-2020 

Ocenie podlega czy wniosek o dofinansowanie projektu został złożony przez 
podmiot wskazany w pkt. 11 Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WK-P 
2014-2020 tj. wyodrębniona komórka IZ RPO realizująca zadania w zakresie polityki 
oświatowej. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie/nie dotyczy 
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie 
wskazanych błędów skutkuje przeprowadzeniem 
oceny na podstawie posiadanych dokumentów. 

W takim przypadku ocena może być negatywna). 

A.2  Kryteria horyzontalne  

A.2.1 

Zgodność Projektu  
z Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
na lata 2014-2020 oraz  Szczegółowym 
Opisem Osi Priorytetowych RPO WK-P 

2014-2020 

Ocenie podlega zgodność projektu z RPO WK-P 2014-2020 oraz SzOOP dla  danego 
działania/poddziałania. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie 
wskazanych błędów skutkuje przeprowadzeniem 
oceny na podstawie posiadanych dokumentów. 

W takim przypadku ocena może być negatywna). 

A.2.2 

Projekt jest zgodny z przepisami 
dotyczącymi pomocy publicznej (lub 

pomocy de minimis) 

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z przepisami dotyczącymi pomocy 
publicznej/pomocy de minimis. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie/ nie dotyczy 
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie 
wskazanych błędów skutkuje przeprowadzeniem 
oceny na podstawie posiadanych dokumentów. 

W takim przypadku ocena może być negatywna). 

A.2.3 
Projekt jest zgodny z właściwymi 

przepisami prawa unijnego i krajowego  

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa unijnego 
i krajowego. 
 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie 

                                                           
109

 Za obrót należy przyjąć sumę przychodów uzyskanych przez podmiot na poziomie ustalania wyniku na działalności gospodarczej – tzn. jest to suma przychodów ze sprzedaży netto, pozostałych przychodów 

operacyjnych oraz przychodów finansowych.  

W przypadku jednostek sektora finansów publicznych (nie dotyczy JST) jako obrót należy przyjąć wartość wydatków. Natomiast, w przypadku publicznych uczelni wyższych jako obrót należy przyjąć wysokość 

kosztów związanych z prowadzoną działalnością. 

W przypadku podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej i jednocześnie niebędących jednostkami sektora finansów publicznych jako obroty należy rozumieć wartość przychodów (w tym przychodów 

osiągniętych z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację projektów) osiągniętych w poprzednim roku przez danego wnioskodawcę/partnera (o ile dotyczy).  

W przypadku projektów, w których udzielane jest wsparcie zwrotne w postaci pożyczek lub poręczeń jako obrót należy rozumieć kwotę kapitału pożyczkowego i poręczeniowego, jakim dysponowali 
wnioskodawca/partnerzy (o ile dotyczy) w poprzednim zamkniętym roku obrotowym. 
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wskazanych błędów skutkuje przeprowadzeniem 
oceny na podstawie posiadanych dokumentów. 

W takim przypadku ocena może być negatywna).  

A.2.4 

Projekt zakłada rozliczanie kosztów 
w oparciu o uproszczone metody 

rozliczania wydatków 

Ocenie podlega, czy w projekcie o wartości wkładu publicznego (środków 
publicznych) nieprzekraczającej kwoty 100 000 EUR (wyrażonej w PLN) wydatki są 
rozliczane uproszczonymi metodami, na zasadach określonych w Wytycznych 
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie/ nie dotyczy 
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie 
wskazanych błędów skutkuje przeprowadzeniem 
oceny na podstawie posiadanych dokumentów. 

W takim przypadku ocena może być negatywna).  

A.2.5 

Projekt zakłada prawidłowy poziom 
kosztów pośrednich zgodnie ze 

stawkami ryczałtowymi określonymi 
w Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w zakresie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020 

Ocenie podlega prawidłowość założonego poziomu kosztów pośrednich zgodnie ze 
stawkami ryczałtowymi określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie 
wskazanych błędów skutkuje przeprowadzeniem 
oceny na podstawie posiadanych dokumentów. 

W takim przypadku ocena może być negatywna). 

A.2.6 

Projekt jest zgodny z zasadą równości 
szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca wykazał zgodność projektu z zasadą równości 
szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie 
wskazanych błędów skutkuje przeprowadzeniem 
oceny na podstawie posiadanych dokumentów. 

W takim przypadku ocena może być negatywna). 

A.2.7 

Projekt jest zgodny z zasadą równości 
szans kobiet i mężczyzn  

w oparciu o standard minimum 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca wykazał, że projekt należy do wyjątku, do 
którego nie stosuje się standardu minimum lub  projekt jest zgodny z zasadą 
równości szans kobiet i mężczyzn (na podstawie standardu minimum). 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie 
wskazanych błędów skutkuje przeprowadzeniem 
oceny na podstawie posiadanych dokumentów. 

W takim przypadku ocena może być negatywna). 

A.2.8 

Projekt jest zgodny  z zasadą 

zrównoważonego rozwoju 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca wykazał zgodność projektu z zasadą 
zrównoważonego rozwój (zgodnie z art. 8 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.). 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie 
wskazanych błędów skutkuje przeprowadzeniem 
oceny na podstawie posiadanych dokumentów. 

W takim przypadku ocena może być negatywna). 

A.3 Kryteria merytoryczne  
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jakości 
projektu 

A.3.1 
Potrzeba realizacji 

projektu oraz zasadność 
wyboru grupy docelowej  

Ocenie podlega uzasadnienie potrzeby realizacji projektu w kontekście: 
- problemu/ów grupy docelowej w powiązaniu ze specyficznymi jej cechami, na 

obszarze realizacji projektu, na które odpowiedź stanowi cel projektu, 
- wskazania wiarygodnych i miarodajnych danych i źródeł potwierdzających 

występowanie opisanego/ych problemu/ów. 
Ocenie podlega, czy dobór grupy docelowej jest adekwatny do założeń projektu 
i Zasad składania i wyboru projektu pozakonkursowego do dofinansowania. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie 
wskazanych błędów skutkuje przeprowadzeniem 
oceny na podstawie posiadanych dokumentów. 

W takim przypadku ocena może być negatywna). 

A.3.2 
Cel projektu oraz 

poprawność doboru 
wskaźników 

Ocenie podlega: 
- trafność doboru celu projektu w kontekście opisanej sytuacji problemowej, 
- możliwość osiągnięcia w ramach projektu skwantyfikowanych wskaźników 
rezultatu i produktu, w tym: 

 adekwatność i założona do osiągnięcia wartość wskaźników; 

 opis źródeł weryfikacji/ pozyskania danych do pomiaru wskaźników 
i częstotliwości pomiaru. 
 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

A.3.3 

Trafność doboru zadań 
i opis zadań w kontekście 

osiągnięcia 
celów/wskaźników 

projektu 

Ocenie podlega opis zadań, tj. : 
- opis sposobu rekrutacji uczestników/uczestniczek projektu, 
- adekwatność doboru zadań i ich merytoryczna zawartość w świetle 

zdiagnozowanego/ych problemu/ów, 
- trwałość projektu (o ile dotyczy), 
- racjonalność harmonogramu zadań, 
- sposób zarządzania projektem. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 



245 

 

wnioskodawcy A.3.4 
Potencjał i doświadczenie 

wnioskodawcy 
i partnera/ów 

Ocenie podlega opis potencjału i doświadczenia  wnioskodawcy i partnera/ów, tj.: 
- doświadczenie wnioskodawcy/partnera/ów w obszarze tematycznym, którego 

dotyczy realizowany projekt, na danym terytorium i w pracy z daną grupą docelową, 
- potencjał kadrowy/merytoryczny wykorzystywany w ramach projektu, 
- potencjał techniczny wykorzystywany w ramach projektu. 
 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

A.4 Kryteria merytoryczne - zero-jedynkowe 

jakości 
projektu 

A.4.1 

Projekt jest zgodny 
z Zasadami składania 

i wyboru projektu 
pozakonkursowego do 

dofinansowania 

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z wymogami jakościowymi określonymi 
w  Zasadach składania i wyboru projektu pozakonkursowego do dofinansowania. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie 
wskazanych błędów skutkuje przeprowadzeniem 
oceny na podstawie posiadanych dokumentów. 

W takim przypadku ocena może być negatywna). 

finansowan
ia projektu 

A.4.2 

Budżet - niezbędność 
wydatków do realizacji 
zaplanowanych działań 

Ocenie podlega niezbędność planowanych wydatków w budżecie projektu: 
- czy wynikają one bezpośrednio z opisanych działań oraz przyczyniają się do 

osiągnięcia  produktów  projektu, 
- czy nie ujęto wydatków, które wykazano jako potencjał wnioskodawcy (chyba że 

stanowią wkład własny). 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

A.4.3 
Budżet - racjonalność 

i efektywność wydatków 

Ocenie podlega racjonalność i efektywność planowanych wydatków: 
- czy są adekwatne do zakresu i specyfiki projektu, czasu jego realizacji oraz 

planowanych produktów projektu, 
- czy są zgodne ze stawkami rynkowymi i/lub z taryfikatorem wydatków, 
- czy określone w projekcie nakłady finansowe służą osiągnięciu możliwie 

najkorzystniejszych efektów realizacji zadań. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

 
A.4.4 

Budżet - kwalifikowalność 
wydatków 

Ocenie podlega kwalifikowalność wydatków pod kątem zgodności z Wytycznymi 
w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 



246 

 

A.4.5 

Budżet - prawidłowość 
sporządzenia budżetu 

projektu 

Ocenie podlega prawidłowość sporządzenia budżetu projektu pod kątem zgodności 
z zapisami Zasad składania i wyboru projektu pozakonkursowego do 
dofinansowania. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

B. Kryteria szczegółowe 

B.1 Kryteria dostępu PODDZIAŁANIE 10.3.1 

B.1.1 

Projekt jest skierowany wyłącznie do 
uczniów gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych (publicznych 
i niepublicznych), z terenu województwa 

kujawsko-pomorskiego 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie grupa docelowa projektu. Do 
otrzymania stypendium kwalifikują się jedynie uczniowie uczący się w gimnazjach 
lub szkołach ponadgimnazjalnych. Szkoły te muszą znajdować się na terenie 
województwa kujawsko-pomorskiego. Bez znaczenia pozostaje fakt zamieszkiwania 
bądź zameldowania ucznia. 
Ograniczenie wsparcia jedynie do uczniów szkół z terenu województwa kujawsko-
pomorskiego jest związane z regionalnym charakterem interwencji w ramach RPO 
WK-P 2014-2020. 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie 
wskazanych błędów skutkuje przeprowadzeniem 
oceny na podstawie posiadanych dokumentów. 

W takim przypadku ocena może być negatywna). 

B.1.2 

Projekt jest skierowany wyłącznie do 
uczniów szczególnie uzdolnionych 

w zakresie przedmiotów przyrodniczych, 
informatycznych, języków obcych, 
matematyki lub przedsiębiorczości 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy wsparcie jest skierowane 
wyłącznie do uczniów, którzy uzyskują najwyższe w skali województwa kujawsko-
pomorskiego oceny klasyfikacyjne z przynajmniej jednego spośród przedmiotów: 
przyrodniczych

110
, informatycznych, języków obcych, matematyki lub 

przedsiębiorczości. Szczegółowe kryteria naboru stypendystów będą określone 
w regulaminie programu stypendialnego. 
Wskazany zakres przedmiotów został określony w Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020. 
  
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie 
wskazanych błędów skutkuje przeprowadzeniem 
oceny na podstawie posiadanych dokumentów. 

W takim przypadku ocena może być negatywna).  

B.1.3 
Miesięczna wysokość stypendium dla 
jednego ucznia nie przekracza 500 zł 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy w projekcie zaplanowano 
stypendia w miesięcznej wysokości nie przekraczającej 500 zł dla jednego ucznia. 
Istnieje możliwość wypłaty stypendiów za kilka miesięcy łącznie.  
Ograniczenie miesięcznej wysokości stypendium ma na celu umożliwienie objęcia 
programem stypendialnym możliwie szerokiego grona uczniów szczególnie 
uzdolnionych. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie 
wskazanych błędów skutkuje przeprowadzeniem 
oceny na podstawie posiadanych dokumentów. 

W takim przypadku ocena może być negatywna). 

                                                           
110

 Przedmioty przyrodnicze: 

a) Przyroda w szkołach podstawowych 
b) Biologia, chemia, geografia, fizyka w gimnazjach 
c) Biologia, chemia, geografia, fizyka oraz przedmiot uzupełniający przyroda w szkołach ponadgimnazjalnych. 
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B.1.4 
Pomoc stypendialna jest przyznawana 

uczniom na okres co najmniej 10 miesięcy  

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy okres, za który przyznawane jest 
stypendium nie jest krótszy niż 10 miesięcy.  
Kryterium wynika z zapisów Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć 
z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie 
wskazanych błędów skutkuje przeprowadzeniem 
oceny na podstawie posiadanych dokumentów. 

W takim przypadku ocena może być negatywna). 

B.1.5 

W trakcie otrzymywania stypendium 
uczeń podlega opiece dydaktycznej 

nauczyciela, pedagoga szkolnego lub 
doradcy zawodowego zatrudnionego 

w szkole ucznia 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy projekt przewiduje zapewnienie 
opieki dydaktycznej dla każdego ucznia otrzymującego stypendium, świadczonej 
przez nauczyciela, pedagoga szkolnego lub doradcy zawodowego zatrudnionego 
w szkole ucznia. Celem opieki jest pomoc uczniom w dalszym osiąganiu wysokich 
wyników edukacyjnych, poprzez m.in. wsparcie w wykorzystaniu stypendium na 
cele edukacyjne, na dalszy rozwój swoich uzdolnień, a także prowadzenie przez 
nauczyciela monitoringu realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego 
ucznia. 
Kryterium wynika z zapisów Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć 
z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie 
wskazanych błędów skutkuje przeprowadzeniem 
oceny na podstawie posiadanych dokumentów. 

W takim przypadku ocena może być negatywna). 

B.1.6 

Dla każdego ucznia otrzymującego 
stypendium zostanie opracowany 

indywidualny plan rozwoju edukacyjnego  
 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy projekt przewiduje, że każdy 
uczeń otrzymujący stypendium będzie miał przygotowany indywidualny plan 
rozwoju edukacyjnego. Plan powinien zostać opracowany przez osobę sprawującą 
opiekę dydaktyczną nad uczniem, we współpracy z uczniem oraz jego 
rodzicami/opiekunami prawnymi. 
Opracowanie indywidualnego planu rozwoju będzie czynnikiem przyczyniającym 
się do prawidłowego wykorzystania otrzymanych środków. Udział w jego 
opracowaniu ze strony ucznia będzie wyrazem podmiotowego podejścia ucznia 
w procesie edukacji, natomiast udział rodziców/opiekunów prawnych będzie 
czynnikiem zwiększającym ich zaangażowanie w ww. proces. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie 
wskazanych błędów skutkuje przeprowadzeniem 
oceny na podstawie posiadanych dokumentów. 

W takim przypadku ocena może być negatywna). 

B.1.7 
Projekt przewiduje preferencje dla 

uczniów będących laureatami olimpiad, 
konkursów lub turniejów 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy projekt zakłada ustanowienie 
preferencji w dostępie do stypendiów dla uczniów będących laureatami olimpiad, 
konkursów lub turniejów (w tym o charakterze międzynarodowym). Preferencje te 
mogą mieć formę zarówno wyższego miejsca na liście kandydatów do otrzymania 
stypendium, jak i wysokości samego stypendium. 
Szczegółowe kryteria naboru stypendystów będą określone w regulaminie 
programu stypendialnego. 
Kryterium to ma na celu wyróżnienie tych uczniów, którzy swoje szczególne 
uzdolnienia potwierdzają wynikami w olimpiadach, konkursach lub turniejach. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie 
wskazanych błędów skutkuje przeprowadzeniem 
oceny na podstawie posiadanych dokumentów. 

W takim przypadku ocena może być negatywna). 
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Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

Działanie: 10.3 Pomoc stypendialna 
Poddziałanie: 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych 
Oś priorytetowa: 10 Innowacyjna edukacja 
Priorytet Inwestycyjny: 10iv Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia 
z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez 
mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez 
praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami 
Cel szczegółowy: Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych, w szczególności poprzez podniesienie efektywności 
kształcenia zawodowego  
 

Kryterium  Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

A Kryteria ogólne 

A.1  Kryteria formalne   

A.1.1 

Wniosek o dofinansowanie projektu 
został złożony we właściwym terminie, 
do właściwej instytucji i w odpowiedzi 

na wezwanie. 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie projektu 
w terminie oraz do instytucji wskazanej w Zasadach składania i wyboru projektu 
pozakonkursowego do dofinansowania w odpowiedzi na wezwanie. 

 

Kryterium weryfikowane na podstawie dokumentacji projektowej. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie 
wskazanych błędów skutkuje przeprowadzeniem 
oceny na podstawie posiadanych dokumentów. 

W takim przypadku ocena może być negatywna). 
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A.1.2 
Wniosek o dofinansowanie projektu 

został złożony na właściwym formularzu 

Ocenie podlega, czy wniosek o dofinansowanie projektu został złożony na 
formularzu udostępnionym przez IZ RPO. 
 

Kryterium weryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie 
wskazanych błędów skutkuje przeprowadzeniem 
oceny na podstawie posiadanych dokumentów. 

W takim przypadku ocena może być negatywna). 

A.1.3 

Wniosek o dofinansowanie projektu 
wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) został 

wypełniony w języku polskim 

Ocenie podlega, czy wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (jeśli 
dotyczy) został sporządzony w języku polskim (język urzędowy). 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz 
treść załączników (o ile dotyczy). 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie 
wskazanych błędów skutkuje przeprowadzeniem 
oceny na podstawie posiadanych dokumentów. 

W takim przypadku ocena może być negatywna). 

A.1.4 

Wybór partnera/ów projektu został 
dokonany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca dokonał wyboru partnera/ów zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów 
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 
(Dz. U poz. 1146 ze zm.) – jeżeli dotyczy. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia stanowiącego integralną 
część wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie/nie dotyczy  
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie 
wskazanych błędów skutkuje przeprowadzeniem 
oceny na podstawie posiadanych dokumentów. 

W takim przypadku ocena może być negatywna). 

 A.1.5 

Wnioskodawca oraz partner/rzy (jeśli 
dotyczy) nie podlegają wykluczeniu 

z możliwości otrzymania dofinansowania 
ze środków Unii Europejskiej 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca oraz partner/rzy (jeśli dotyczy) nie podlegają 
wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej 
na podstawie:  
−art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.  

z 2013 r. 885 ze zm.), 
 − 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 (Dz.U. poz. 769), 
 − art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 

podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jednolity: 
Dz.U.z 2015 r. poz. 1212). 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia stanowiącego integralną 
część wniosku o dofinansowanie projektu.  

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie 
wskazanych błędów skutkuje przeprowadzeniem 
oceny na podstawie posiadanych dokumentów. 

W takim przypadku ocena może być negatywna). 

A.1.6 

Uczestnicy projektu kwalifikują się do 
objęcia wsparciem w ramach RPO WK-P 

2014-2020 

Ocenie podlega, czy projekty w ramach EFS są realizowane na obszarze objętym 
RPO, tj. projekty skierowane do osób fizycznych w ramach RPO WK-P 2014-2020 
obejmują osoby mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub pracujące lub 
uczące się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, a w przypadku innych 
podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa 
kujawsko-pomorskiego. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie  
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie 
wskazanych błędów skutkuje przeprowadzeniem 
oceny na podstawie posiadanych dokumentów. 

W takim przypadku ocena może być negatywna). 
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A.1.7 

Wydatki przewidziane w projekcie nie są 
współfinansowane z innych unijnych 

instrumentów finansowych 

Ocenie podlega, czy wydatki przewidziane w projekcie nie są współfinansowane 
z innych unijnych instrumentów finansowych. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia stanowiącego integralną 
część wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie 
wskazanych błędów skutkuje przeprowadzeniem 
oceny na podstawie posiadanych dokumentów. 

W takim przypadku ocena może być negatywna). 

A.1.8 

Realizacja projektu jest zgodna 
z przepisami art. 65 ust. 6 i art. 125 ust. 
3 lit. e) i f) Rozporządzenia Parlamentu 

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

Wnioskodawca złożył oświadczenie, że: 

 projekt nie został fizycznie zakończony lub w pełni zrealizowany przed złożeniem 
wniosku o dofinansowanie projektu w rozumieniu art. 65 ust. 6 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku 
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 (Dz. Urz. 
UE, L 347/320 z 20.12.2013 r. z późn.zm.; dalej: rozporządzenie 1303/2013); 

 nie rozpoczął realizacji projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie 
projektu albo, że realizując projekt przed dniem złożenia wniosku, przestrzegał 
obowiązujących przepisów prawa dotyczących danego projektu zgodnie z art. 125 
ust. 3 lit. e) rozporządzenia 1303/2013; 

 projekt nie obejmuje przedsięwzięć, które zostały objęte lub powinny zostać 
objęte procedurą odzyskiwania (w rozumieniu art. 71 rozporządzenia 1303/2013) 
w następstwie przeniesienia działalności produkcyjnej poza obszar objęty 
programem zgodnie z art. 125 ust. 3 lit. f) rozporządzenia 1303/2013. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia stanowiącego integralną 
część wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie  
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie 
wskazanych błędów skutkuje przeprowadzeniem 
oceny na podstawie posiadanych dokumentów. 

W takim przypadku ocena może być negatywna).  
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A.1.9 

Roczny obrót wnioskodawcy 
i partnera/ów (jeśli dotyczy) jest równy 

lub wyższy od rocznych wydatków 
w projekcie 

Ocenie podlega, czy roczny obrót
111

 wnioskodawcy i partnera/ów (jeśli dotyczy) 
jest równy lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie. Kryterium nie dotyczy 
jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów będących partnerem/ami 
projektu, w którym Liderem projektu jest jednostka samorządu terytorialnego. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie/nie dotyczy (niespełnienie kryterium 
skutkuje skierowaniem wniosku do poprawy. 
Niepoprawienie wskazanych błędów skutkuje 

przeprowadzeniem oceny na podstawie 
posiadanych dokumentów. W takim przypadku 

ocena może być negatywna). 
  

 A.1.10 

Podmiot ubiegający się 
o dofinansowanie jest zgodny 
z Szczegółowym Opisem Osi 

Priorytetowych RPO WK-P 2014-2020 

Ocenie podlega czy wniosek o dofinansowanie projektu został złożony przez 
podmiot wskazany w pkt. 11 Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P 
2014-2020 tj. wyodrębniona komórka IZ RPO realizująca zadania w zakresie polityki 
oświatowej. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie/nie dotyczy (niespełnienie kryterium 

skutkuje skierowaniem wniosku do poprawy. 

Niepoprawienie wskazanych błędów skutkuje 

przeprowadzeniem oceny na podstawie 

posiadanych dokumentów. W takim przypadku 

ocena może być negatywna). 

A.2  Kryteria horyzontalne  

A.2.1 

Zgodność Projektu  
z Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
na lata 2014-2020 oraz  Szczegółowym 
Opisem Osi Priorytetowych RPO WK-P 

2014-2020 

Ocenie podlega zgodność projektu z RPO WK-P 2014-2020 oraz SzOOP dla  danego 
działania/poddziałania. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie 
wskazanych błędów skutkuje przeprowadzeniem 
oceny na podstawie posiadanych dokumentów. 

W takim przypadku ocena może być negatywna). 

A.2.2 

Projekt jest zgodny z przepisami 
dotyczącymi pomocy publicznej (lub 

pomocy de minimis) 

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z przepisami dotyczącymi pomocy 
publicznej/pomocy de minimis. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie/ nie dotyczy 
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie 
wskazanych błędów skutkuje przeprowadzeniem 
oceny na podstawie posiadanych dokumentów. 

W takim przypadku ocena może być negatywna). 

                                                           
111

 Za obrót należy przyjąć sumę przychodów uzyskanych przez podmiot na poziomie ustalania wyniku na działalności gospodarczej – tzn. jest to suma przychodów ze sprzedaży netto, pozostałych przychodów 

operacyjnych oraz przychodów finansowych.  

W przypadku jednostek sektora finansów publicznych (nie dotyczy JST) jako obrót należy przyjąć wartość wydatków. Natomiast, w przypadku publicznych uczelni wyższych jako obrót należy przyjąć wysokość 

kosztów związanych z prowadzoną działalnością. 

W przypadku podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej i jednocześnie niebędących jednostkami sektora finansów publicznych jako obroty należy rozumieć wartość przychodów (w tym przychodów 

osiągniętych z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację projektów) osiągniętych w poprzednim roku przez danego wnioskodawcę/partnera (o ile dotyczy).  

W przypadku projektów, w których udzielane jest wsparcie zwrotne w postaci pożyczek lub poręczeń jako obrót należy rozumieć kwotę kapitału pożyczkowego i poręczeniowego, jakim dysponowali 
wnioskodawca/partnerzy (o ile dotyczy) w poprzednim zamkniętym roku obrotowym. 
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A.2.3 
Projekt jest zgodny z właściwymi 

przepisami prawa unijnego i krajowego  

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa unijnego 
i krajowego. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie 
wskazanych błędów skutkuje przeprowadzeniem 
oceny na podstawie posiadanych dokumentów. 

W takim przypadku ocena może być negatywna). 

A.2.4 

Projekt zakłada rozliczanie kosztów 
w oparciu o uproszczone metody 

rozliczania wydatków 

Ocenie podlega, czy w projekcie o wartości wkładu publicznego (środków 
publicznych) nieprzekraczającej kwoty 100 000 EUR (wyrażonej w PLN) wydatki są 
rozliczane uproszczonymi metodami, na zasadach określonych w Wytycznych 
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie/ nie dotyczy 
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie 
wskazanych błędów skutkuje przeprowadzeniem 
oceny na podstawie posiadanych dokumentów. 

W takim przypadku ocena może być negatywna).  

A.2.5 

Projekt zakłada prawidłowy poziom 
kosztów pośrednich zgodnie ze 

stawkami ryczałtowymi określonymi 
w Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w zakresie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020 

Ocenie podlega prawidłowość założonego poziomu kosztów pośrednich zgodnie ze 
stawkami ryczałtowymi określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie 
wskazanych błędów skutkuje przeprowadzeniem 
oceny na podstawie posiadanych dokumentów. 

W takim przypadku ocena może być negatywna). 

A.2.6 

Projekt jest zgodny z zasadą równości 
szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca wykazał zgodność projektu z zasadą równości 
szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie 
wskazanych błędów skutkuje przeprowadzeniem 
oceny na podstawie posiadanych dokumentów. 

W takim przypadku ocena może być negatywna). 

A.2.7 

Projekt jest zgodny z zasadą równości 
szans kobiet i mężczyzn  

w oparciu o standard minimum 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca wykazał, że projekt należy do wyjątku, do 
którego nie stosuje się standardu minimum lub  projekt jest zgodny z zasadą 
równości szans kobiet i mężczyzn (na podstawie standardu minimum). 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie 
wskazanych błędów skutkuje przeprowadzeniem 
oceny na podstawie posiadanych dokumentów. 

W takim przypadku ocena może być negatywna). 
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A.2.8 

Projekt jest zgodny  z zasadą 

zrównoważonego rozwoju 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca wykazał zgodność projektu z zasadą 
zrównoważonego rozwój (zgodnie z art. 8 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.). 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie 
wskazanych błędów skutkuje przeprowadzeniem 
oceny na podstawie posiadanych dokumentów. 

W takim przypadku ocena może być negatywna). 

A.3 Kryteria merytoryczne 

jakości 
projektu 

A.3.1 
Potrzeba realizacji 

projektu oraz zasadność 
wyboru grupy docelowej  

Ocenie podlega uzasadnienie potrzeby realizacji projektu w kontekście: 
- problemu/ów grupy docelowej w powiązaniu ze specyficznymi jej cechami, na 

obszarze realizacji projektu, na które odpowiedź stanowi cel projektu, 
- wskazania wiarygodnych i miarodajnych danych i źródeł potwierdzających 

występowanie opisanego/ych problemu/ów. 
Ocenie podlega, czy dobór grupy docelowej jest adekwatny do założeń projektu 
i Zasad składania i wyboru projektu pozakonkursowego do dofinansowania. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie 
wskazanych błędów skutkuje przeprowadzeniem 
oceny na podstawie posiadanych dokumentów. 

W takim przypadku ocena może być negatywna). 

A.3.2 
Cel projektu oraz 

poprawność doboru 
wskaźników 

Ocenie podlega: 
- trafność doboru celu projektu w kontekście opisanej sytuacji problemowej, 
- możliwość osiągnięcia w ramach projektu skwantyfikowanych wskaźników 
rezultatu i produktu, w tym: 

 adekwatność i założona do osiągnięcia wartość wskaźników; 

 opis źródeł weryfikacji/ pozyskania danych do pomiaru wskaźników 
i częstotliwości pomiaru. 

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 



254 

 

A.3.3 

Trafność doboru zadań 
i opis zadań w kontekście 

osiągnięcia 
celów/wskaźników 

projektu 

Ocenie podlega opis zadań, tj. : 
- opis sposobu rekrutacji uczestników/uczestniczek projektu, 
- adekwatność doboru zadań i ich merytoryczna zawartość w świetle 

zdiagnozowanego/ych problemu/ów, 
- trwałość projektu (o ile dotyczy), 
- racjonalność harmonogramu zadań, 
- sposób zarządzania projektem. 
 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

wnioskodawcy A.3.4 
Potencjał i doświadczenie 

wnioskodawcy 
i partnera/ów 

Ocenie podlega opis potencjału i doświadczenia  wnioskodawcy i partnera/ów, tj.: 
- doświadczenie wnioskodawcy/partnera/ów w obszarze tematycznym, którego 

dotyczy realizowany projekt, na danym terytorium i w pracy z daną grupą docelową, 
- potencjał kadrowy/merytoryczny wykorzystywany w ramach projektu, 
- potencjał techniczny wykorzystywany w ramach projektu. 
 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

A.4 Kryteria merytoryczne - zero-jedynkowe 

jakości 
projektu 

A.4.1 

Projekt jest zgodny 
z Zasadami składania 

i wyboru projektu 
pozakonkursowego do 

dofinansowania 

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z wymogami jakościowymi określonymi 
w Zasadach składania i wyboru projektu pozakonkursowego do dofinansowania. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

 
Tak/nie 

(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 
wniosku do poprawy. Niepoprawienie 

wskazanych błędów skutkuje przeprowadzeniem 
oceny na podstawie posiadanych dokumentów. 

W takim przypadku ocena może być negatywna). finansowan
ia projektu 

A.4.2 

Budżet - niezbędność 
wydatków do realizacji 
zaplanowanych działań 

Ocenie podlega niezbędność planowanych wydatków w budżecie projektu: 
- czy wynikają one bezpośrednio z opisanych działań oraz przyczyniają się do 

osiągnięcia  produktów  projektu, 
- czy nie ujęto wydatków, które wykazano jako potencjał wnioskodawcy (chyba że 

stanowią wkład własny). 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 
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A.4.3 
Budżet - racjonalność 

i efektywność wydatków 

Ocenie podlega racjonalność i efektywność planowanych wydatków: 
- czy są adekwatne do zakresu i specyfiki projektu, czasu jego realizacji oraz 

planowanych produktów projektu, 
- czy są zgodne ze stawkami rynkowymi i/lub z taryfikatorem wydatków, 
- czy określone w projekcie nakłady finansowe służą osiągnięciu możliwie 

najkorzystniejszych efektów realizacji zadań. 
 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

A.4.4 
Budżet - kwalifikowalność 

wydatków 

Ocenie podlega kwalifikowalność wydatków pod kątem zgodności z Wytycznymi 
w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020. 
 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

A.4.5 

Budżet - prawidłowość 
sporządzenia budżetu 

projektu 

Ocenie podlega prawidłowość sporządzenia budżetu projektu pod kątem zgodności 
z zapisami Zasad składania i wyboru projektu pozakonkursowego do 
dofinansowania. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

B. Kryteria szczegółowe 

B.1 Kryteria dostępu PODDZIAŁANIE 10.3.2 

B.1.1 

Projekt jest skierowany wyłącznie do 
uczniów klas drugich i wyższych, uczących 

się w technikach czteroletnich oraz 
zasadniczych szkołach zawodowych 

(publicznych i niepublicznych), z terenu 
województwa kujawsko-pomorskiego 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie grupa docelowa projektu. Do 
otrzymania stypendium kwalifikują się jedynie uczniowie klas drugich i wyższych, 
uczący się w technikach czteroletnich lub zasadniczych szkołach zawodowych. 
Szkoły te muszą znajdować się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. 
Uczniowie klas pierwszych są wyłączeni z możliwości otrzymania stypendium ze 

względu na brak możliwości weryfikacji ich ocen klasyfikacyjnych z przedmiotów 
zawodowych (patrz: kryterium B.1.2). Bez znaczenia pozostaje fakt zamieszkiwania 
bądź zameldowania ucznia. 
Ograniczenie wsparcia jedynie do uczniów szkół z terenu województwa kujawsko-

pomorskiego jest związane z regionalnym charakterem interwencji w ramach RPO 
WK-P 2014-2020. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie 
wskazanych błędów skutkuje przeprowadzeniem 
oceny na podstawie posiadanych dokumentów. 

W takim przypadku ocena może być negatywna). 
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B.1.2 
Projekt jest skierowany wyłącznie do 

uczniów szczególnie uzdolnionych 
w zakresie przedmiotów zawodowych 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy wsparcie jest skierowane 
wyłącznie do uczniów, którzy uzyskują najwyższe w skali województwa kujawsko-
pomorskiego oceny klasyfikacyjne z przedmiotów zawodowych (lub modułów 
kształcenia zawodowego). 
Szczegółowe kryteria naboru stypendystów będą określone w regulaminie 
programu stypendialnego. 
Wskazany zakres przedmiotów został określony w Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020. 
  
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie 
wskazanych błędów skutkuje przeprowadzeniem 
oceny na podstawie posiadanych dokumentów. 

W takim przypadku ocena może być negatywna).  

B.1.3 
Miesięczna wysokość stypendium dla 
jednego ucznia nie przekracza 500 zł 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy w projekcie zaplanowano 
stypendia w miesięcznej wysokości nie przekraczającej 500 zł dla jednego ucznia. 
Istnieje możliwość wypłaty stypendiów za kilka miesięcy łącznie.  
Ograniczenie miesięcznej wysokości stypendium ma na celu umożliwienie objęcia 

programem stypendialnym możliwie szerokiego grona uczniów szczególnie 
uzdolnionych. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie 
wskazanych błędów skutkuje przeprowadzeniem 
oceny na podstawie posiadanych dokumentów. 

W takim przypadku ocena może być negatywna). 
 

B.1.4 
Pomoc stypendialna jest przyznawana 

uczniom na okres co najmniej 10 miesięcy  

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy okres, za który przyznawane jest 
stypendium nie jest krótszy niż 10 miesięcy.  
Kryterium wynika z zapisów Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć 

z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie 
wskazanych błędów skutkuje przeprowadzeniem 
oceny na podstawie posiadanych dokumentów. 

W takim przypadku ocena może być negatywna). 

B.1.5 

W trakcie otrzymywania stypendium 
uczeń podlega opiece dydaktycznej 

nauczyciela, pedagoga szkolnego lub 
doradcy zawodowego zatrudnionego 

w szkole ucznia 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy projekt przewiduje zapewnienie 
opieki dydaktycznej dla każdego ucznia otrzymującego stypendium, świadczonej 
przez nauczyciela, pedagoga szkolnego lub doradcy zawodowego zatrudnionego 
w szkole ucznia. Celem opieki jest pomoc uczniom w dalszym osiąganiu wysokich 
wyników edukacyjnych, poprzez m.in. wsparcie w wykorzystaniu stypendium na 
cele edukacyjne, na dalszy rozwój swoich uzdolnień, a także prowadzenie przez 
nauczyciela monitoringu realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego 
ucznia. 
Kryterium wynika z zapisów Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć 

z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie 
wskazanych błędów skutkuje przeprowadzeniem 
oceny na podstawie posiadanych dokumentów. 

W takim przypadku ocena może być negatywna). 

B.1.6 
Dla każdego ucznia otrzymującego 
stypendium zostanie opracowany 

indywidualny plan rozwoju edukacyjnego  

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy projekt przewiduje, że każdy 
uczeń otrzymujący stypendium będzie miał przygotowany indywidualny plan 
rozwoju edukacyjnego. Plan powinien zostać opracowany przez osobę sprawującą 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie 
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 opiekę dydaktyczną nad uczniem, we współpracy z uczniem oraz jego 
rodzicami/opiekunami prawnymi. 
Opracowanie indywidualnego planu rozwoju będzie czynnikiem przyczyniającym 

się do prawidłowego wykorzystania otrzymanych środków. Udział w jego 
opracowaniu ze strony ucznia będzie wyrazem podmiotowego podejścia ucznia 
w procesie edukacji, natomiast udział rodziców/opiekunów prawnych będzie 
czynnikiem zwiększającym ich zaangażowanie w ww. proces. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

wskazanych błędów skutkuje przeprowadzeniem 
oceny na podstawie posiadanych dokumentów. 

W takim przypadku ocena może być negatywna). 

B.1.7 
Projekt przewiduje preferencje dla 

uczniów będących laureatami olimpiad, 
konkursów lub turniejów 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy projekt zakłada ustanowienie 
preferencji w dostępie do stypendiów dla uczniów będących laureatami olimpiad, 
konkursów lub turniejów (w tym o charakterze międzynarodowym). Preferencje te 
mogą mieć formę zarówno wyższego miejsca na liście kandydatów do otrzymania 
stypendium, jak i wysokości samego stypendium. 
Szczegółowe kryteria naboru stypendystów będą określone w regulaminie 

programu stypendialnego. 
Kryterium to ma na celu wyróżnienie tych uczniów, którzy swoje szczególne 

uzdolnienia potwierdzają wynikami w olimpiadach, konkursach lub turniejach. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie 
wskazanych błędów skutkuje przeprowadzeniem 
oceny na podstawie posiadanych dokumentów. 

W takim przypadku ocena może być negatywna). 

B.1.8 

Projekt jest realizowany we współpracy 
z otoczeniem społeczno-gospodarczym 
szkół i placówek systemu oświaty, do 

których uczęszczają uczniowie 
otrzymujący stypendium 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy projekt zakłada współpracę 
z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkół i placówek systemu oświaty, do 
których uczęszczają uczniowie otrzymujący stypendium. Minimalny zakres 
współpracy to udział reprezentatywnej grupy przedstawicieli otoczenia społeczno-
gospodarczego  w konsultacjach zasad przyznawania stypendium. 
Udział otoczenia społeczno-gospodarczego w projekcie ma przyczynić się do tego, 

iż stypendia będą przyznawane w sposób najbardziej odpowiadający oczekiwaniom 
rynku pracy.  

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie 
wskazanych błędów skutkuje przeprowadzeniem 
oceny na podstawie posiadanych dokumentów. 

W takim przypadku ocena może być negatywna). 
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Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR 
Poddziałanie: n/d 
Oś priorytetowa: 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność    
Priorytet Inwestycyjny: 9vi Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność 

Cel szczegółowy: Wzrost aktywizacji społeczno- zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju 

 

Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium  

A - Kryteria formalne 
A.1 Wniosek o przyznanie pomocy na wsparcie 

przygotowawcze został złożony we 
właściwym terminie, do właściwej instytucji 
i w odpowiedzi na właściwy konkurs. 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca złożył wniosek o  przyznanie pomocy na wsparcie 
przygotowawcze w terminie oraz do instytucji wskazanej  
w regulaminie konkursu, a także w odpowiedzi na właściwy konkurs. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie dokumentacji projektowej 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wniosku) 

A.2 Załączniki do wniosku o przyznanie pomocy 
na wsparcie przygotowawcze są ważne i 
zgodne z właściwymi polskimi oraz unijnymi 
przepisami. 

Ocenie podlega aktualność i zgodność wymaganych załączników  

z  właściwymi polskimi oraz unijnymi przepisami. 

 
Kryterium weryfikowane na podstawie dokumentacji projektowej. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wniosku) 

A.3 Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z 
możliwości otrzymania dofinansowania ze 
środków Unii Europejskiej 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania  
dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na podstawie: 
 
−art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.  z 
2013 r. 885 ze zm.), 
  
−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 (Dz. U. poz. 769), 
  
−art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r.  
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary 
(tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 768 ze zm.).  
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia, stanowiącego integralną 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wniosku) 
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część wniosku o przyznanie pomocy na wsparcie przygotowawcze  
A.4 Wydatki przewidziane we wniosku  

o przyznanie pomocy na wsparcie 
przygotowawcze nie są finansowane  
z innych funduszy EFSI 

Ocenie podlega, czy wydatki przewidziane w projekcie nie są finansowane  
z innych  funduszy EFSI. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia, stanowiącego integralną 
część wniosku o przyznanie pomocy na wsparcie przygotowawcze. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wniosku) 

A.5 Realizacja projektu jest zgodna  
z przepisami art. 65 ust. 6  rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

Wnioskodawca złożył oświadczenie, że projekt nie został zakończony  
w rozumieniu art. 65 ust. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
  
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia,  stanowiącego integralną 
część wniosku o przyznanie pomocy na wsparcie przygotowawcze. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wniosku) 

B - Kryteria horyzontalne  
B.1 Projekt jest zgodny 

z Regionalnym Programem Operacyjnym 
oraz Szczegółowym Opisem Osi 
Priorytetowych RPO WK-P 2014-2020 

Ocenie podlega zgodność projektu z RPO oraz SzOOP dla danego 
działania/poddziałania, m.in.  w zakresie: 
1. Czy projekt jest zgodny z właściwym typem/ami projektów;  
2. Czy  wnioskodawca jest podmiotem kwalifikującym się do wsparcia; 
3. Czy zagwarantowany jest wymagany wkład własny na poziomie 5%;  
4. Czy projekt jest zgodny z limitami i ograniczeniami w realizacji projektów. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o przyznanie pomocy na wsparcie 
przygotowawcze. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wniosku) 

B.2 Projekt jest zgodny z właściwymi przepisami 
prawa unijnego i krajowego 

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa unijnego i 
krajowego. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o przyznanie pomocy na wsparcie 
przygotowawcze. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wniosku) 

B.3 

Projekt zakłada rozliczanie kosztów  
w oparciu o uproszczone metody rozliczania 
wydatków 

Ocenie podlega, czy w projekcie o wartości wkładu publicznego (środków publicznych) 
nieprzekraczającej kwoty 100 000 EUR (wyrażonej w PLN) wydatki są rozliczane 
uproszczonymi metodami, o których mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 
 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o przyznanie pomocy na wsparcie 
przygotowawcze. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wniosku) 

C - Kryteria  dostępu 
C.1 Obszar planowany do objęcia LSR 

zlokalizowany jest na terenie województwa 
Ocenie podlega, czy wsparcie przygotowawcze zostanie udzielone podmiotom, które 
zamierzają przygotować LSR i objąć nią wyłącznie obszar zlokalizowany na terenie 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 
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kujawsko-pomorskiego, na obszarze miasta 
liczącego powyżej 20 tys. mieszkańców112. 

województwa kujawsko-pomorskiego, na obszarze miast powyżej 20 tys. 
mieszkańców. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o przyznanie pomocy na wsparcie 
przygotowawcze oraz opis obszaru planowanego do objęcia LSR stanowiący załącznik 
do wniosku. 

oznacza odrzucenie wniosku) 
 
 

C.2 Liczba ludności na obszarze planowanym do 
objęcia LSR wynosi od powyżej 20 tys. do 
150 tys. mieszkańców1. 

Ocenie podlega, czy wsparcie przygotowawcze zostanie udzielone podmiotom, które 
zamierzają przygotować LSR i objąć nią obszar liczący od powyżej 20 tys. do 150 tys. 
mieszkańców. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o przyznanie pomocy na wsparcie 
przygotowawcze oraz opis obszaru planowanego do objęcia LSR stanowiący załącznik 
do wniosku. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wniosku) 
 
 
 

C.3. Miasto, którego obszar lub część obszaru 
planowana jest do objęcia LSR, jest 
członkiem podmiotu ubiegającego się o 
pomoc na wsparcie przygotowawcze lub 
zobowiązało się do współpracy z tym 
podmiotem. 

Ocenie podlega, czy zgodnie z art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o 
rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, gmina /miasto, na obszarze 
którego obszar lub część obszaru planuje się objąć LSR, powinno być członkiem 
podmiotu ubiegającego się o pomoc na wsparcie przygotowawcze lub zobowiązać się 
do współpracy z tym podmiotem. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o przyznanie pomocy na wsparcie 
przygotowawcze oraz kopie dokumentów potwierdzających członkostwo lub 
zobowiązanie do współpracy stanowiące załącznik do wniosku. 
 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wniosku) 

C.4 Miasto, którego obszar lub część obszaru 
planowana jest do objęcia LSR, jest 
członkiem wyłącznie podmiotu ubiegającego 
się o pomoc na wsparcie przygotowawcze 
lub zobowiązało się do współpracy 
wyłącznie z tym podmiotem. 

Ocenie podlega, czy zgodnie z art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o 
rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności gmina /miasto, na obszarze 
którego obszar lub część obszaru planuje się objąć LSR, nie może być członkiem innego 
podmiotu ubiegającego się o pomoc na wsparcie przygotowawcze lub zobowiązać się 
do współpracy z tym podmiotem. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o przyznanie pomocy na wsparcie 
przygotowawcze oraz kopie dokumentów potwierdzających członkostwo lub 
zobowiązanie do współpracy stanowiące załącznik do wniosku. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wniosku) 
 
 
 

C.5 Wniosek o przyznanie pomocy na wsparcie 
przygotowawcze został złożony przez 
organizację pozarządową, w rozumieniu art. 
3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie albo przez podmiot 
wymieniony w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. 

Ocenie podlega, czy wniosek o przyznanie pomocy na wsparcie przygotowawcze został 
złożony przez organizację pozarządową, w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 
Zgodnie z ideą RLKS instrument ten skierowany jest w głównej mierze na wsparcie 
aktywności  społeczności lokalnej realizowane w sposób oddolny. Aktywność oddolna 
przejawia się m.in. poprzez działania organizacji pozarządowych, których znaczenie 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wniosku) 

                                                           
112 Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na obszarze objętym LSR na dzień 31 grudnia 2013 r. 
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zamierza się dodatkowo wesprzeć  poprzez umożliwienie im pełnienia funkcji lidera w 
planowaniu realizacji instrumentu RLKS. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o przyznanie pomocy na wsparcie 
przygotowawcze oraz odpis aktualny z KRS wnioskodawcy, stanowiący załącznik do 
wniosku. 

C.6 Wśród członków podmiotu ubiegającego się 
o pomoc na wsparcie przygotowawcze lub 
wśród podmiotów, które zobowiązały się do 
współpracy  
z tym podmiotem, znajduje się przynajmniej 
po jednym przedstawicielu władz 
publicznych, lokalnych partnerów 
społecznych, lokalnych partnerów 
gospodarczych oraz mieszkańców. 

Ocenie podlega, czy wśród członków podmiotu ubiegającego się o pomoc na wsparcie 
przygotowawcze lub wśród podmiotów, które zobowiązały się do współpracy z tym 
podmiotem, znajduje się przynajmniej po jednym przedstawicielu władz publicznych, 
lokalnych partnerów społecznych, lokalnych partnerów gospodarczych oraz 
mieszkańców.  
 
Zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt b) rozporządzenia 1303/2013 instrument RLKS kierowany 
jest przez LGD, w skład których wchodzą przedstawiciele władz publicznych, lokalnych 
partnerów społecznych i gospodarczych oraz mieszkańców. Na etapie oceny wniosków 
o pomoc na wsparcie przygotowawcze zamierza się weryfikować zdolność podmiotu 
składającego wniosek do wypełnienia powyższego warunku w przypadku późniejszej 
realizacji LSR. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o przyznanie pomocy na wsparcie 
przygotowawcze oraz kopie dokumentów potwierdzających członkostwo lub 
zobowiązanie do współpracy stanowiące załącznik do wniosku. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wniosku) 
 
 

C.7 Podmiot ubiegający się o pomoc na wsparcie 
przygotowawcze zatrudnia pracowników o 
łącznym wymiarze co najmniej1: 

a) 1 etatu – w przypadku, gdy obszar 
planowany do objęcia LSR jest 
zamieszkany przez powyżej 20 tys. 
i mniej niż 60 tys. mieszkańców, 

b) 1,5 etatu – w przypadku, gdy obszar 
planowany do objęcia LSR jest 
zamieszkany przez co najmniej 
60 tys. i mniej niż 100 tys. 
mieszkańców, 

c) 2 etatów – w przypadku, gdy obszar 
planowany do objęcia LSR jest 
zamieszkany przez co najmniej 100 
tys. i nie więcej niż 150 tys. 
mieszkańców. 

Ocenie podlega zdolność  administracyjna i  organizacyjna podmiotu ubiegającego się o 
pomoc na wsparcie przygotowawcze, biorąc m.in. pod uwagę zdolność podmiotu do 
obsługi zainteresowanej społeczności i realizacji planu włączenia społeczności 
lokalnej. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o kopie umów o pracę stanowiące załącznik do 
wniosku o przyznanie pomocy na wsparcie przygotowawcze. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wniosku) 

C.8 Czy załączony do wniosku o przyznanie 
pomocy na wsparcie przygotowawcze plan 

Ocenie podlega, czy załączony do wniosku o przyznanie pomocy na wsparcie 
przygotowawcze  plan włączenia społeczności lokalnej  

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 
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włączenia społeczności lokalnej  
w przygotowanie LSR wraz  
z harmonogramem jego realizacji 
przygotowany jest zgodnie ze wzorem 
określonym w regulaminie konkursu . 

w przygotowanie LSR wraz z harmonogramem jego realizacji przygotowany został 
zgodnie ze wzorem, określonym w regulaminie konkursu.  
 
Zaangażowanie społeczeństwa  w przygotowanie LSR jest jedną  z zasad związanych z 
realizacją instrumentu RLKS. Plan włączenia społeczności lokalnej stanowi 
wizualizację koncepcji włączenia społeczeństwa  
w przygotowanie LSR.   
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o plan włączenia społeczności stanowiący 
załącznik do wniosku. 

oznacza odrzucenie wniosku) 
 
 

C.9 Plan włączenia społeczności lokalnej  
w przygotowanie LSR zakłada co najmniej: 

a) przygotowanie LSR: 
 z udziałem lokalnej społeczności, w 

tym przeprowadzenie konsultacji 
społecznych, 

 która ma być współfinansowana   ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2014–2020, 

b) utrzymanie zatrudnienia na 
wymaganym poziomie co najmniej do 
końca okresu realizacji pomocy na 
wsparcie przygotowawcze, 

c) funkcjonowanie biura zapewniającego 
obsługę mieszkańców obszaru, 

d) prowadzenie strony internetowej na 
potrzeby przygotowania LSR. 

Ocenie podlega, czy załączony do wniosku o przyznanie pomocy na wsparcie 
przygotowawcze plan włączenia społeczności lokalnej spełnia minimalne wymogi.  
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść planu włączenia społeczności stanowiącego 
załącznik do wniosku. 
 
Możliwość zastosowania oceny warunkowej. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wniosku) 

C.10 Biuro zapewniające obsługę mieszkańców 
obszaru planowanego do objęcia LSR 
powinno zapewniać obsługę mieszkańców 
tego obszaru przez co najmniej 4 godziny, co 
najmniej1: 

a) 2 dni w tygodniu – w przypadku, gdy 
obszar planowany do objęcia LSR jest 
zamieszkany przez powyżej 20 tys. i 
mniej niż 60 tys. mieszkańców; 

b) 3 dni w tygodniu – w przypadku, gdy 
obszar planowany do objęcia LSR jest 

Ocenie podlega zdolność podmiotu ubiegającego się o pomoc na wsparcie 
przygotowawcze do obsługi zainteresowanej społeczności w jego biurze  
w wymaganym przez IZ RPO WK-P minimalnym zakresie. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść planu włączenia społeczności stanowiącego 
załącznik do wniosku o przyznanie pomocy na wsparcie przygotowawcze. 
 
Możliwość zastosowania oceny warunkowej. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wniosku) 
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zamieszkany przez co najmniej 60 tys. i 
mniej niż 100 tys. mieszkańców; 

c) 4 dni w tygodniu – w przypadku, gdy 
obszar planowany do objęcia LSR jest 
zamieszkany przez co najmniej 100 tys. 
i nie więcej niż 150 tys. mieszkańców. 

C.11 Konsultacje społeczne dotyczące 
przygotowania LSR obejmują co najmniej 
jedno spotkanie na obszarze całego miasta 
lub - w przypadku, gdy obszarem objętym 
LSR jest część miasta - każdej z 
dzielnic/osiedla planowanego do objęcia 
LSR, poświęcone  
w szczególności analizie mocnych  
i słabych stron, szans i zagrożeń, a także 
celów LSR i odbywają się według 
harmonogramu określonego w planie 
włączenia społeczności lokalnej  
w przygotowanie LSR. 

Ocenie podlega  plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR  
w odniesieniu do planowanych do przeprowadzenia konsultacji społecznych, w 
minimalnym zakresie wymaganym przez IZ RPO WK-P. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść planu włączenia społeczności stanowiącego 
załącznik do wniosku o przyznanie pomocy na wsparcie przygotowawcze. 
 
Możliwość zastosowania oceny warunkowej. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wniosku) 

C.12 Wnioskowana kwota pomocy na wsparcie 
przygotowawcze nie może wynosić więcej 
niż: 

 110 000 zł - w przypadku gdy obszar 
planowany do objęcia LSR jest 
zamieszkany przez co najmniej 20 000 
i mniej niż 60 000 mieszkańców; 

 132 000 zł - w przypadku gdy obszar 
planowany do objęcia LSR jest 
zamieszkany przez co najmniej 60 000 
i mniej niż 100 000 mieszkańców; 

 154 000 zł - w przypadku gdy obszar 
planowany do objęcia LSR jest 
zamieszkany przez co najmniej 
100 000 i mniej niż 150 000 
mieszkańców. 

Ocenie podlega czy wnioskodawca ubiega się o prawidłową kwotę pomocy  
w odniesieniu do liczby osób zamieszkujących obszar planowany do objęcia LSR. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o przyznanie pomocy na wsparcie 
przygotowawcze. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wniosku) 

D - Kryteria merytoryczne - zero-jedynkowe 
D.1 Projekt jest zgodny z regulaminem konkursu Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z wymogami określonymi  

w regulaminie konkursu. 
 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o przyznanie pomocy na wsparcie 
przygotowawcze i załączników. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wniosku) 
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Możliwość zastosowania oceny warunkowej. 
 

D.2 
Budżet - niezbędność wydatków do realizacji 
zaplanowanych działań 

Ocenie podlega niezbędność planowanych wydatków w budżecie projektu pod kątem: 
- czy wynikają one bezpośrednio z opisanych działań oraz przyczyniają się do 

osiągnięcia  produktów  projektu, 
- czy nie ujęto wydatków, które wykazano jako potencjał wnioskodawcy. 
 

Kryterium będzie weryfikowane w oparciu  o treść wniosku o przyznanie pomocy na 
wsparcie przygotowawcze. 
 
Możliwość zastosowania oceny warunkowej. 
 

D.3 
Budżet - racjonalność i efektywność 
wydatków 

Ocenie podlega racjonalność i efektywność planowanych wydatków pod kątem: 
- czy są adekwatne do zakresu i specyfiki projektu, czasu jego realizacji oraz 

planowanych rezultatów projektu, 
- czy są zgodne ze stawkami rynkowymi i/lub z taryfikatorem wydatków, 
- czy określone w projekcie nakłady finansowe służą osiągnięciu możliwie 

najkorzystniejszych efektów realizacji zadań. 
 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o przyznanie pomocy na wsparcie 
przygotowawcze. 
Możliwość zastosowania oceny warunkowej. 

D.4 Budżet - kwalifikowalność wydatków 

Ocenie podlega kwalifikowalność wydatków pod kątem zgodności z Wytycznymi 
w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020. 
 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o przyznanie pomocy na wsparcie 
przygotowawcze. 
 
Możliwość zastosowania oceny warunkowej. 

D.5 
Budżet - prawidłowość sporządzenia budżetu 
projektu 

Ocenie podlega prawidłowość sporządzenia budżetu projektu pod kątem zgodności 
z regulaminem konkursu. 
 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o przyznanie pomocy na wsparcie 
przygotowawcze. 
 
Możliwość zastosowania oceny warunkowej. 

D.6 Opis obszaru planowanego do objęcia LSR 
zawiera opis spójności tego obszaru tj. 

Ocenie podlega poprawność metodologiczna wyznaczenia obszaru planowanego do 
objęcia LSR, zgodnie z Podręcznikiem przygotowanym przez IZ RPO WK-P . 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 
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wskazano właściwe merytorycznie kryteria, 
które stanowiły podstawę jego wyłonienia. 

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o opis spójności obszaru planowanego do objęcia 
LSR stanowiącego załącznik do wniosku o przyznanie pomocy na wsparcie 
przygotowawcze. 
 
Możliwość zastosowania oceny warunkowej. 

oznacza odrzucenie wniosku) 

D.7 Działania określone w planie włączenia 
społeczności lokalnej w przygotowanie LSR 
nakierowane są na szeroki udział 
społeczeństwa w przygotowanie LSR. 

Ocenie podlega zakres planowanych działań wraz z racjonalnością harmonogramu tych 
działań, pod kątem zaangażowania społeczeństwa  
w przygotowanie LSR. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść planu włączenia społeczności stanowiącego 
załącznik do wniosku o przyznanie pomocy na wsparcie przygotowawcze. 
 
Możliwość zastosowania oceny warunkowej. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wniosku) 
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Działanie: 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO 

Poddziałanie: brak 
Oś priorytetowa: 12 POMOC TECHNICZNA    
Priorytet Inwestycyjny: nie dotyczy 
Cel szczegółowy:  Cel szczegółowy 1) Utrzymanie niezbędnych warunków pracy oraz poziomu zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników, 
gwarantujących skuteczne wykonywanie obowiązków związanych z realizacją Programu  
Cel szczegółowy 2) Wsparcie obsługi kluczowych procesów systemu wdrażania Programu  
 

 
   

 

Kryterium  Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

A Kryteria ogólne 

A.1  Kryteria formalne  
  

A.1.1 

Roczny Plan Działań PT został złożony 
we właściwym terminie i do właściwej 

instytucji 

 
Ocenie podlega czy Wnioskodawca złożył Roczny Planu Działań PT w terminie oraz do 
instytucji wskazanej w wezwaniu do złożenia Rocznego Planu Działań PT 
 
 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie wskazanych 
błędów skutkuje przeprowadzeniem oceny na 

podstawie posiadanych dokumentów. W takim 
przypadku ocena może być negatywna) 

A.1.2 Kompletność Rocznego Planu Działań PT 

 
Ocenie podlega czy Roczny Plan Działań PT zawiera wszystkie strony, czy wszystkie 
strony zostały ponumerowane, czy został złożony w wersji papierowej 
i elektronicznej, czy wszystkie wymagane pola zostały uzupełnione, czy wersje 
papierowa i elektroniczna są tożsame, czy jest przyjęty uchwałą zarządu, czy został 
podpisany przez osobę upoważnioną. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie treści Rocznego Planu Działań PT. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie wskazanych 
błędów skutkuje przeprowadzeniem oceny na 

podstawie posiadanych dokumentów. W takim 
przypadku ocena może być negatywna) 
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A.1.3 

Zgodność okresu realizacji Rocznego 
Planu Działań PT z okresem 

kwalifikowalności  

Ocenie podlega czy realizacja Rocznego planu Działania PT zawiera się w datach 
granicznych kwalifikowalności, tj. 1 styczeń 2014 do 30 czerwca 2023 r. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie treści Rocznego Planu Działań PT. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie wskazanych 
błędów skutkuje przeprowadzeniem oceny na 

podstawie posiadanych dokumentów. W takim 
przypadku ocena może być negatywna) 

A.1.4 

Wydatki przewidziane w Rocznym Planie 
Działań PT nie są współfinansowane 

z innych unijnych instrumentów 
finansowych 

Ocenie podlega, czy wydatki przewidziane w projekcie nie są współfinansowane 
z innych unijnych instrumentów finansowych. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia stanowiącego integralną 
część Rocznego Planu Działań PT 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie wskazanych 
błędów skutkuje przeprowadzeniem oceny na 

podstawie posiadanych dokumentów. W takim 
przypadku ocena może być negatywna) 

A.1.5 

Realizacja projektu jest zgodna z 
przepisami art. 65 ust. 6 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

Wnioskodawca złożył oświadczenie, że: 

 projekt nie został fizycznie zakończony lub w pełni zrealizowany przed złożeniem 
wniosku o dofinansowanie w rozumieniu art. 65 ust. 6 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku 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 (Dz. Urz. UE, L 347/320 
z 20.12.2013 r.; dalej: rozporządzenie 1303/2013); 

 nie rozpoczął realizacji projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie 
albo, że realizując projekt przed dniem złożenia wniosku, przestrzegał obowiązujących 
przepisów prawa dotyczących danego projektu zgodnie z art. 125 ust. 3 lit. e) 
rozporządzenia 1303/2013; 

 projekt nie obejmuje przedsięwzięć, które zostały objęte lub powinny zostać objęte 
procedurą odzyskiwania (w rozumieniu art. 71 rozporządzenia 1303/2013) 
w następstwie przeniesienia działalności produkcyjnej poza obszar objęty programem 
zgodnie z art. 125 ust. 3 lit. f) rozporządzenia 1303/2013. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia stanowiącego integralną 
część Rocznego Planu Działań PT. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie wskazanych 
błędów skutkuje przeprowadzeniem oceny na 

podstawie posiadanych dokumentów. W takim 
przypadku ocena może być negatywna) 

A.1.6 
Projekt jest zgodny z właściwymi 

przepisami prawa unijnego i krajowego  

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa unijnego 
i krajowego. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść Rocznego Planu Działań PT. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie wskazanych 
błędów skutkuje przeprowadzeniem oceny na 

podstawie posiadanych dokumentów. W takim 
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przypadku ocena może być negatywna) 

A.1.7 

Projekt jest zgodny z zasadą równości 
szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca wykazał zgodność projektu z zasadą równości 
szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść Rocznego Planu Działań PT. 
 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie wskazanych 
błędów skutkuje przeprowadzeniem oceny na 

podstawie posiadanych dokumentów. W takim 
przypadku ocena może być negatywna) 

A.1.8 
Projekt jest zgodny z zasadą równości 

szans kobiet i mężczyzn  
w oparciu o standard minimum 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca wykazał, że projekt należy do wyjątku, do którego 
nie stosuje się standardu minimum lub  projekt jest zgodny z zasadą równości szans 
kobiet i mężczyzn (na podstawie standardu minimum). 
 
Minimalna liczba wymaganych punktów niezbędnych do spełnienia standardu 
minimum wynosi 1. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść Rocznego Planu Działań PT. 
 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie wskazanych 
błędów skutkuje przeprowadzeniem oceny na 

podstawie posiadanych dokumentów. W takim 
przypadku ocena może być negatywna) 

A.1.9 

Projekt jest zgodny  z zasadą 

zrównoważonego rozwoju 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca wykazał zgodność projektu z zasadą 
zrównoważonego rozwój (zgodnie z art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.). 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść Rocznego Planu Działań PT. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie wskazanych 
błędów skutkuje przeprowadzeniem oceny na 

podstawie posiadanych dokumentów. W takim 
przypadku ocena może być negatywna). 

A.2 Kryteria merytoryczne  

A.2.1 

Wpływ działań zaplanowanych w 
Rocznym Planie Działań PT na 

zwiększenie efektywności 
funkcjonowania instytucji 

Ocenie podlega czy zaplanowane w Rocznym Planie Działań PT wpływają na sprawne 
zarządzanie i wdrażanie przez właściwe instytucje zadań związanych z realizacją RPO 
WK-P. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść Rocznego Planu Działań PT. 
 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie wskazanych 
błędów skutkuje przeprowadzeniem oceny na 

podstawie posiadanych dokumentów. W takim 
przypadku ocena może być negatywna) 
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A.2.2 
Niezbędność wydatków do realizacji 

zaplanowanych działań 

Ocenie podlega niezbędność zaplanowanych wydatków w budżecie projektu: 
- czy wynikają one bezpośrednio z opisanych działań oraz przyczyniają się do 

osiągnięcia  produktów  projektu, 
- czy nie ujęto wydatków, które wykazano jako potencjał wnioskodawcy (chyba że 

stanowią wkład własny). 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść Rocznego Planu Działań PT. 

 
Tak/nie 

(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 
wniosku do poprawy. Niepoprawienie wskazanych 

błędów skutkuje przeprowadzeniem oceny na 
podstawie posiadanych dokumentów. W takim 

przypadku ocena może być negatywna) 

A.2.3 Kwalifikowalność wydatków 

Ocenie podlega kwalifikowalność wydatków pod kątem zgodności z Wytycznymi 
w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020. W szczególności: ocenie podlega czy wydatki wskazane w projekcie 
spełniają warunki kwalifikowalności, tj. czy zostały poniesione w okresie 
kwalifikowalności wydatków (tj. między dniem 1 stycznia 2014 r. a dniem 30 czerwca 
2023 r.); czy wydatki są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa unijnego oraz 
prawa krajowego; czy wydatki są zgodne z RPO WK-P i SzOOP; czy wydatki zostały 
uwzględnione w budżecie projektu; czy wydatki są niezbędne do realizacji celów 
projektu i zostaną poniesione w związku z realizacją projektu; czy wydatki zostaną 
dokonane w sposób racjonalny i efektywny z zachowaniem zasad uzyskiwania 
lepszych efektów z danych nakładów; czy wydatki zostaną dokonane w sposób 
oszczędny, tzn. w oparciu o zasadę dążenia do uzyskania założonych efektów przy jak 
najniższej kwocie wydatku; czy koszty kwalifikowalne są uzasadnione w odpowiedniej 
wysokości. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść Rocznego Planu Działań PT. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie wskazanych 
błędów skutkuje przeprowadzeniem oceny na 

podstawie posiadanych dokumentów. W takim 
przypadku ocena może być negatywna) 

A.2.4 
Wartość Rocznego Planu Działań PT nie 

przekracza wysokości środków 
dostępnych w alokacji 

Ocenie podlega czy zaplanowana wartość Rocznego Planu Działań PT w danych typach 
wydatków mieści się w zaplanowanej alokacji dla poszczególnych kategorii 
interwencji. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść Rocznego Planu Działań PT. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie wskazanych 
błędów skutkuje przeprowadzeniem oceny na 

podstawie posiadanych dokumentów. W takim 
przypadku ocena może być negatywna) 

B. Kryteria szczegółowe 

B.1 Kryteria dostępu 

  

B.1.1 
Działania w ramach projektu wspierają 
realizację celu określonego w  Działaniu 

Ocenie podlega, czy zaplanowane działania w ramach projektu są zgodne z celami 
Działania, tj. 1) Utrzymanie niezbędnych warunków pracy oraz poziomu zatrudnienia 
wykwalifikowanych pracowników, gwarantujących skuteczne wykonywanie 
obowiązków związanych z realizacją Programu  
2) Wsparcie obsługi kluczowych procesów systemu wdrażania Programu 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie wskazanych 
błędów skutkuje przeprowadzeniem oceny na 

podstawie posiadanych dokumentów. W takim 
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Kryterium weryfikowane w oparciu o treść Rocznego Planu Działań PT. 

przypadku ocena może być negatywna). 

B.1.2 
Projekt jest zgodny z właściwym typem 
projektu przewidzianym do wsparcia w 

ramach Działania  

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z typem projektu wskazanym w SzOOP, tj.: 
 
1. Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników zaangażowanych w obsługę 
Programu.  
2. Podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w obsługę Programu 
poprzez finansowanie różnorodnych form dokształcania 
(wewnętrznych/zewnętrznych) w tym m.in. kursów, szkoleń, warsztatów, 
seminariów, studiów, studiów podyplomowych.  
3. Zapewnienie odpowiedniego standardu powierzchni biurowej, archiwizacyjnej, 
magazynowej umożliwiającego efektywne wykonywanie zadań związanych z obsługą 
Programu (wynajem powierzchni, adaptacja, remont, modernizacja oraz koszty 
utrzymania pomieszczeń).  
4. Zakup materiałów biurowych, wyposażenia biurowego.  
5. Wyposażenie stanowisk pracy w sprzęt i oprogramowanie, tj. zakup i instalacja 
komputerów oraz oprogramowania i licencji.  
6. Obsługa procesu naboru i selekcji projektów.  
7. Monitoring i kontrola realizacji RPO WK-P.  
8. Przeprowadzenie badań ewaluacyjnych dla RPO WK-P.  
9. Ekspertyzy, studia, badania, analizy, oceny związane z wdrażaniem i zarządzaniem 
RPO WK-P.  
10. Organizacja i obsługa prac Komitetu Monitorującego oraz innych ciał doradczych 
zaangażowanych we wdrażanie RPO WK-P.  
11. Budowa, wdrożenie, utrzymanie systemu informatycznego.  
12. Finansowanie narzędzi służących zwalczaniu nadużyć finansowych.  
13. Monitoring, ewaluacja, aktualizacja regionalnej strategii inteligentnych 
specjalizacji.  
14. Wsparcie beneficjentów w przygotowaniu dokumentacji projektowej na potrzeby 
realizacji projektów o charakterze strategicznym dla województwa.  
15. Finansowanie zadań związanych z zamknięciem RPO WK-P.  
16. Realizacja zadań związanych z przygotowaniem perspektywy finansowej po roku 
2020.  
17. Inne kategorie wydatków, uznane przez IZ za niezbędne, wynikające z Rocznych 
Planów Działań 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść Rocznego Planu Działań PT. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie wskazanych 
błędów skutkuje przeprowadzeniem oceny na 

podstawie posiadanych dokumentów. W takim 
przypadku ocena może być negatywna). 
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B.1.3 
Wnioskodawca jest podmiotem 

uprawnionym do złożenia wniosku o 
dofinansowanie 

Ocenie podlega, czy Wnioskodawca jest podmiotem kwalifikującymi się do wsparcia, 
- tj. czy zgodnie z Opisem Funkcji i Procedur, jest instytucją realizującą RPO WK-P 
2014-2020 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść Rocznego Planu Działań PT. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie wskazanych 
błędów skutkuje przeprowadzeniem oceny na 

podstawie posiadanych dokumentów. W takim 
przypadku ocena może być negatywna). 

B.1.4 
Projekt jest skierowany do właściwej 

grupy docelowej 

Ocenia podlega, czy projekt jest skierowany do właściwych grup docelowych: 

- instytucje, które zgodnie z Opisem Funkcji i Procedur są instytucjami realizują RPO 
W K-P 2014-2020,  
- beneficjenci projektów o charakterze strategicznym 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść Rocznego Planu Działań PT. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie wskazanych 
błędów skutkuje przeprowadzeniem oceny na 

podstawie posiadanych dokumentów. W takim 
przypadku ocena może być negatywna). 

 

B.1.5 
Wkład własny został określony na 

prawidłowym poziomie 

Ocenie podlega, czy wkład własny stanowi nie mniej niż 15% kosztów 
kwalifikowalnych projektu. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść Rocznego Planu Działań PT. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie wskazanych 
błędów skutkuje przeprowadzeniem oceny na 

podstawie posiadanych dokumentów. W takim 
przypadku ocena może być negatywna). 

B.1.6 
Wykonalność zadań ujętych w Rocznym 

Planie Działań PT 

Ocenie podlega czy działania zaplanowane w Rocznym Planie Działań PT są realne do 
wykonania zgodnie z harmonogramem realizacji. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść Rocznego Planu Działań PT. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie wskazanych 
błędów skutkuje przeprowadzeniem oceny na 

podstawie posiadanych dokumentów. W takim 
przypadku ocena może być negatywna). 

B.1.7 Racjonalność i efektywność wydatków 

Ocenie podlega czy wydatki zaplanowane w Rocznym Planie Działań PT 
charakteryzują się racjonalnością i przyczyniają się do efektywnej realizacji działań 
(efektywność kosztowa projektu), czy spełniają wymogi efektywnego zarządzania 
finansami.  
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść Rocznego Planu Działań PT. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie wskazanych 
błędów skutkuje przeprowadzeniem oceny na 

podstawie posiadanych dokumentów. W takim 
przypadku ocena może być negatywna). 

B.1.8 
Zgodność z założeniami dotyczącymi 
prowadzenia działań ewaluacyjnych 

Ocenie podlega czy zadania zaplanowane w ramach ewaluacji zawarte w Rocznym 
Planie Działań PT są zgodne z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie 
ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020 oraz Planem Ewaluacji Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (o 
ile został przyjęty).  
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o Rocznego Planu Działań PT oraz treść 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem 

wniosku do poprawy. Niepoprawienie wskazanych 
błędów skutkuje przeprowadzeniem oceny na 

podstawie posiadanych dokumentów. W takim 
przypadku ocena może być negatywna). 
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przedmiotowych Wytycznych.  

 
 
Działanie: 12.2 Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu 

Poddziałanie: brak 
Oś priorytetowa: 12 POMOC TECHNICZNA    
Priorytet Inwestycyjny: nie dotyczy 
Cel szczegółowy:  Cel szczegółowy 3) Wzmocnienie kompetencji potencjalnych beneficjentów i beneficjentów Programu  
Cel szczegółowy 4) Zapewnienie dopasowanego do potrzeb odbiorców przekazu w zakresie celów i korzyści wynikających z wdrażania Programu  

 
   

 

Kryterium  Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

A Kryteria ogólne 

A.1  Kryteria formalne  
  

A.1.1 

Roczny Plan Działań PT został złożony 
we właściwym terminie i do właściwej 

instytucji 

 
Ocenie podlega czy Wnioskodawca złożył Roczny Planu Działań PT w terminie oraz do 
instytucji wskazanej w wezwaniu do złożenia Rocznego Planu Działań PT 
 
 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje 

skierowaniem wniosku do poprawy. 
Niepoprawienie wskazanych błędów skutkuje 

przeprowadzeniem oceny na podstawie 
posiadanych dokumentów. W takim 

przypadku ocena może być negatywna) 

A.1.2 
Kompletność Rocznego Planu Działań 

PT 

 
Ocenie podlega czy Roczny Plan Działań PT zawiera wszystkie strony, czy  wszystkie strony 
zostały ponumerowane, czy został złożony w wersji papierowej i elektronicznej, czy 
wszystkie wymagane pola zostały uzupełnione, czy wersje papierowa i elektroniczna są 
tożsame, czy jest przyjęty uchwałą zarządu czy został podpisany przez osobę 
upoważnioną. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie treści Rocznego Planu Działań PT. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje 

skierowaniem wniosku do poprawy. 
Niepoprawienie wskazanych błędów skutkuje 

przeprowadzeniem oceny na podstawie 
posiadanych dokumentów. W takim 

przypadku ocena może być negatywna) 
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A.1.3 

Zgodność okresu realizacji Rocznego 
Planu Działań PT z okresem 

kwalifikowalności  

Ocenie podlega czy realizacja Rocznego planu Działania PT zawiera się w datach 
granicznych kwalifikowalności, tj. 1 styczeń 2014 do 30 czerwca 2023 r. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie treści Rocznego Planu Działań PT. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje 

skierowaniem wniosku do poprawy. 
Niepoprawienie wskazanych błędów skutkuje 

przeprowadzeniem oceny na podstawie 
posiadanych dokumentów. W takim 

przypadku ocena może być negatywna) 

A.1.4 

Wydatki przewidziane w Rocznym 
Planie Działań PT nie są 

współfinansowane z innych unijnych 
instrumentów finansowych 

Ocenie podlega, czy wydatki przewidziane w projekcie nie są współfinansowane z innych 
unijnych instrumentów finansowych. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia stanowiącego integralną część 
Rocznego Planu Działań PT 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje 

skierowaniem wniosku do poprawy. 
Niepoprawienie wskazanych błędów skutkuje 

przeprowadzeniem oceny na podstawie 
posiadanych dokumentów. W takim 

przypadku ocena może być negatywna) 

A.1.5 

Realizacja projektu jest zgodna z 
przepisami art. 65 ust. 6 

Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

Wnioskodawca złożył oświadczenie, że: 

 projekt nie został fizycznie zakończony lub w pełni zrealizowany przed złożeniem 
wniosku o dofinansowanie w rozumieniu art. 65 ust. 6 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku 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 (Dz. Urz. UE, L 347/320 z 20.12.2013 r.; dalej: rozporządzenie 
1303/2013); 

 nie rozpoczął realizacji projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie albo, 
że realizując projekt przed dniem złożenia wniosku, przestrzegał obowiązujących 
przepisów prawa dotyczących danego projektu zgodnie z art. 125 ust. 3 lit. e) 
rozporządzenia 1303/2013; 

 projekt nie obejmuje przedsięwzięć, które zostały objęte lub powinny zostać objęte 
procedurą odzyskiwania (w rozumieniu art. 71 rozporządzenia 1303/2013) w następstwie 
przeniesienia działalności produkcyjnej poza obszar objęty programem zgodnie z art. 125 
ust. 3 lit. f) rozporządzenia 1303/2013. 
 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia stanowiącego integralną część 
Rocznego Planu Działań PT. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje 

skierowaniem wniosku do poprawy. 
Niepoprawienie wskazanych błędów skutkuje 

przeprowadzeniem oceny na podstawie 
posiadanych dokumentów. W takim 

przypadku ocena może być negatywna) 
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A.1.6 

Projekt jest zgodny z właściwymi 
przepisami prawa unijnego i 

krajowego  

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa unijnego 
i krajowego. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść Rocznego Planu Działań PT. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje 

skierowaniem wniosku do poprawy. 
Niepoprawienie wskazanych błędów skutkuje 

przeprowadzeniem oceny na podstawie 
posiadanych dokumentów. W takim 

przypadku ocena może być negatywna) 

A.1.7 

Projekt jest zgodny z zasadą równości 
szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca wykazał zgodność projektu z zasadą równości szans 
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść Rocznego Planu Działań PT. 
 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje 

skierowaniem wniosku do poprawy. 
Niepoprawienie wskazanych błędów skutkuje 

przeprowadzeniem oceny na podstawie 
posiadanych dokumentów. W takim 

przypadku ocena może być negatywna) 

A.1.8 
Projekt jest zgodny z zasadą równości 

szans kobiet i mężczyzn  
w oparciu o standard minimum 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca wykazał, że projekt należy do wyjątku, do którego nie 
stosuje się standardu minimum lub  projekt jest zgodny z zasadą równości szans (na 
podstawie standardu minimum). 
 
Minimalna liczba wymaganych punktów niezbędnych do spełnienia standardu minimum 
wynosi 1. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść Rocznego Planu Działań PT. 
 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje 

skierowaniem wniosku do poprawy. 
Niepoprawienie wskazanych błędów skutkuje 

przeprowadzeniem oceny na podstawie 
posiadanych dokumentów. W takim 

przypadku ocena może być negatywna) 

A.1.9 

Projekt jest zgodny  z zasadą 

zrównoważonego rozwoju 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca wykazał zgodność projektu z zasadą 
zrównoważonego rozwój (zgodnie z art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.). 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść Rocznego Planu Działań PT. 
 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje 

skierowaniem wniosku do poprawy. 
Niepoprawienie wskazanych błędów skutkuje 

przeprowadzeniem oceny na podstawie 
posiadanych dokumentów. W takim 

przypadku ocena może być negatywna). 

A.2 Kryteria merytoryczne  

A.2.1 

Wpływ działań zaplanowanych w 
Rocznym Planie Działań PT na 

zwiększenie efektywności 
funkcjonowania instytucji 

Ocenie podlega czy zaplanowane w Rocznym Planie Działań PT wpływają na sprawne 
zarządzanie i wdrażanie przez właściwe instytucje zadań związanych z realizacją RPO WK-
P. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść Rocznego Planu Działań PT. 
 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje 

skierowaniem wniosku do poprawy. 
Niepoprawienie wskazanych błędów skutkuje 

przeprowadzeniem oceny na podstawie 
posiadanych dokumentów. W takim 

przypadku ocena może być negatywna) 
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A.2.2 
Niezbędność wydatków do realizacji 

zaplanowanych działań 

Ocenie podlega niezbędność zaplanowanych wydatków w budżecie projektu: 
- czy wynikają one bezpośrednio z opisanych działań oraz przyczyniają się do osiągnięcia  

produktów  projektu, 
- czy nie ujęto wydatków, które wykazano jako potencjał wnioskodawcy (chyba że 

stanowią wkład własny). 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść Rocznego Planu Działań PT. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje 

skierowaniem wniosku do poprawy. 
Niepoprawienie wskazanych błędów skutkuje 

przeprowadzeniem oceny na podstawie 
posiadanych dokumentów. W takim 

przypadku ocena może być negatywna) 

A.2.3 Kwalifikowalność wydatków 

Ocenie podlega kwalifikowalność wydatków pod kątem zgodności z Wytycznymi 
w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020. W szczególności: ocenie podlega czy wydatki wskazane w projekcie spełniają 
warunki kwalifikowalności, tj. czy zostały poniesione w okresie kwalifikowalności 
wydatków (tj. między dniem 1 stycznia 2014 r. a dniem 30 czerwca 2023 r.); czy wydatki są 
zgodne z obowiązującymi przepisami prawa unijnego oraz prawa krajowego; czy wydatki 
są zgodne z RPO WK-P i SzOOP; czy wydatki zostały uwzględnione w budżecie projektu; 
czy wydatki są niezbędne do realizacji celów projektu i zostaną poniesione w związku z 
realizacją projektu; czy wydatki zostaną dokonane w sposób racjonalny i efektywny z 
zachowaniem zasad uzyskiwania lepszych efektów z danych nakładów; czy wydatki 
zostaną dokonane w sposób oszczędny, tzn. w oparciu o zasadę dążenia do uzyskania 
założonych efektów przy jak najniższej kwocie wydatku; czy koszty kwalifikowalne są 
uzasadnione w odpowiedniej wysokości. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść Rocznego Planu Działań PT. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje 

skierowaniem wniosku do poprawy. 
Niepoprawienie wskazanych błędów skutkuje 

przeprowadzeniem oceny na podstawie 
posiadanych dokumentów. W takim 

przypadku ocena może być negatywna) 

A.2.4 
Wartość Rocznego Planu Działań PT 
nie przekracza wysokości środków 

dostępnych w alokacji 

Ocenie podlega czy zaplanowana wartość Rocznego Planu Działań PT w danych typach 
wydatków mieści się w zaplanowanej alokacji dla poszczególnych kategorii interwencji. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść Rocznego Planu Działań PT. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje 

skierowaniem wniosku do poprawy. 
Niepoprawienie wskazanych błędów skutkuje 

przeprowadzeniem oceny na podstawie 
posiadanych dokumentów. W takim 

przypadku ocena może być negatywna) 

B. Kryteria szczegółowe 

B.1 Kryteria dostępu 

  

B.1.1 
Działania w ramach projektu 

wspierają realizację celu określonego 
w  Działaniu 

Ocenie podlega, czy zaplanowane działania w ramach projektu są zgodne z celami 
Działania, tj. Cel 3) Wzmocnienie kompetencji potencjalnych beneficjentów 
i beneficjentów Programu  
Cel 4) Zapewnienie dopasowanego do potrzeb odbiorców przekazu w zakresie celów i 
korzyści wynikających z wdrażania Programu  

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje 

skierowaniem wniosku do poprawy. 
Niepoprawienie wskazanych błędów skutkuje 

przeprowadzeniem oceny na podstawie 
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Kryterium weryfikowane w oparciu o treść Rocznego Planu Działań PT. 

posiadanych dokumentów. W takim 
przypadku ocena może być negatywna). 

B.1.2 
Projekt jest zgodny z właściwym 

typem projektu przewidzianym do 
wsparcia w ramach Działania  

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z typem projektu wskazanym w SzOOP, tj.: 
 
1. Organizacja szkoleń, konferencji, seminariów, warsztatów, wizyt studyjnych krajowych 
i zagranicznych, spotkań informacyjnych dla potencjalnych oraz faktycznych 
beneficjentów, w tym również szkoleń specjalistycznych odpowiadających potrzebom 
potencjalnych i faktycznych beneficjentów zidentyfikowanym na poziomie wdrażania 
poszczególnych projektów (np. w zakresie rozliczania projektów, czy zarządzania 
projektami).  
2. Organizacja działań informacyjno-promocyjnych, w tym m.in. kampanii o szerokim 
zasięgu na temat możliwości uzyskania wsparcia, przygotowania projektów, a także 
realizacji, zarządzania, rozliczania i monitorowania projektów finansowanych z RPO WK-
P.  
3. Organizacja działań informacyjno-promocyjnych na temat zaangażowania środków 
oraz efektów wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-
Pomorskiego w regionie i poza jego granicami (w tym: konkursy, kampanie o szerokim 
zasięgu, imprezy promocyjne, itp.).  
4. Przygotowanie i rozpowszechnianie materiałów/publikacji informacyjnych 
i promocyjnych dotyczących Programu (w tym biuletynu informacyjnego, dokumentów 
RPO WK-P, wytycznych dla beneficjentów, materiałów promocyjnych, itp.).  
5. Przygotowanie, administrowanie i rozwój strony internetowej poświęconej tematyce 
RPO WK-P.  
6. Współpraca z mediami.  
7. Finansowanie zadań związanych z zamknięciem RPO WK-P.  
8. Realizacja zadań związanych z przygotowaniem perspektywy finansowej po roku 2020.  
9. Inne kategorie wydatków, uznane przez IZ za niezbędne, wynikające z Rocznych 
Planów Działań.  
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść Rocznego Planu Działań PT. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje 

skierowaniem wniosku do poprawy. 
Niepoprawienie wskazanych błędów skutkuje 

przeprowadzeniem oceny na podstawie 
posiadanych dokumentów. W takim 

przypadku ocena może być negatywna).  

B.1.3 
Wnioskodawca jest podmiotem 

uprawnionym do złożenia wniosku o 
dofinansowanie 

Ocenie podlega, czy Wnioskodawca jest podmiotem kwalifikującymi się do wsparcia. - tj. 
czy zgodnie z Opisem Funkcji i Procedur, jest instytucją realizującą RPO WK-P 2014-2020 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść Rocznego Planu Działań PT. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje 

skierowaniem wniosku do poprawy. 
Niepoprawienie wskazanych błędów skutkuje 

przeprowadzeniem oceny na podstawie 
posiadanych dokumentów. W takim 

przypadku ocena może być negatywna). 
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B.1.4 
Projekt jest skierowany do właściwej 

grupy docelowej 

Ocenia podlega, czy projekt jest skierowany do właściwych grup docelowych: 

- beneficjenci faktyczni, 
- beneficjenci potencjalni, 
- uczestnicy projektów faktyczni i potencjalni, 
- odbiorcy rezultatów 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść Rocznego Planu Działań PT. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje 

skierowaniem wniosku do poprawy. 
Niepoprawienie wskazanych błędów skutkuje 

przeprowadzeniem oceny na podstawie 
posiadanych dokumentów. W takim 

przypadku ocena może być negatywna). 

B.1.5 
Wkład własny został określony na 

prawidłowym poziomie 

Ocenie podlega, czy wkład własny stanowi nie mniej niż 15% kosztów kwalifikowalnych 
projektu. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść Rocznego Planu Działań PT. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje 

skierowaniem wniosku do poprawy. 
Niepoprawienie wskazanych błędów skutkuje 

przeprowadzeniem oceny na podstawie 
posiadanych dokumentów. W takim 

przypadku ocena może być negatywna). 

B.1.6 
Wykonalność zadań ujętych w 

Rocznym Planie Działań PT 

Ocenie podlega czy działania zaplanowane w Rocznym Planie Działań PT są realne do 
wykonania zgodnie z harmonogramem realizacji. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść Rocznego Planu Działań PT. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje 

skierowaniem wniosku do poprawy. 
Niepoprawienie wskazanych błędów skutkuje 

przeprowadzeniem oceny na podstawie 
posiadanych dokumentów. W takim 

przypadku ocena może być negatywna). 

B.1.7 
Racjonalność i efektywność 

wydatków 

Ocenie podlega czy wydatki zaplanowane w Rocznym Planie Działań PT charakteryzują się 
racjonalnością i przyczyniają się do efektywnej realizacji działań (efektywność kosztowa 
projektu), czy spełniają wymogi efektywnego zarządzania finansami  
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść Rocznego Planu Działań PT. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje 

skierowaniem wniosku do poprawy. 
Niepoprawienie wskazanych błędów skutkuje 

przeprowadzeniem oceny na podstawie 
posiadanych dokumentów. W takim 

przypadku ocena może być negatywna). 

B.1.8 
Zgodność z założeniami dotyczącymi 
prowadzenia działań informacyjno-

komunikacyjnych 

Ocenie podlega czy zadania zaplanowane w zakresie informacji i komunikacji zawarte w 
Rocznym Planie Działań PT są zgodne z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie 
informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 oraz 
Strategią komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-
Pomorskiego. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść Rocznego Planu Działań PT oraz treść 
przedmiotowych Wytycznych. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium skutkuje 

skierowaniem wniosku do poprawy. 
Niepoprawienie wskazanych błędów skutkuje 

przeprowadzeniem oceny na podstawie 
posiadanych dokumentów. W takim 

przypadku ocena może być negatywna). 
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Ogólne kryteria wyboru projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w zakresie Europejskiego Funduszu 

Społecznego
113

 

  

Kryterium  Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

A Kryteria ogólne 

A.1  Kryteria formalne  
  

A.1.1 

Wniosek o dofinansowanie projektu 
został złożony we właściwym terminie, 
do właściwej instytucji i w odpowiedzi 

na właściwy konkurs 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie projektu 
w terminie oraz do instytucji wskazanej w Regulaminie konkursu

114
, w odpowiedzi 

na właściwy konkurs/wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. 
 

Kryterium weryfikowane na podstawie złożonej dokumentacji projektowej. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 
  

A.1.2 
Wniosek o dofinansowanie projektu 

został złożony na właściwym formularzu 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca złożył ostateczną wersję wniosku 
o dofinansowanie projektu w formie wydruku z generatora wniosków 
o dofinansowanie projektów udostępnionego przez IZ RPO WK-P. Wydruk wniosku 
o dofinansowanie projektu zawierający napis „wersja próbna” nie jest ostateczną 
wersją wniosku o dofinansowanie projektu.  

 
Kryterium weryfikowane na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

A.1.3 
Wniosek o dofinansowanie projektu 

wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) został 
wypełniony w języku polskim 

Ocenie podlega, czy wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (jeśli 
dotyczy) został sporządzony w języku polskim (język urzędowy). 
 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz 
załączniki (o ile dotyczy). 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 
  

                                                           
113

 Ogólne kryteria wyboru projektu w ramach RPO WK-P 2014-2020, w zakresie EFS, obowiązują od dnia 22 marca 2016 r. Kryteria te nie dotyczą naborów ogłaszanych na podstawie 
kryteriów przyjętych przez Komitet Monitorujący RPO WK-P przed dniem 22 marca 2016 r. 
114

 Wszędzie, gdzie jest mowa o „Regulaminie konkursu”, należy przez to rozumieć „Regulamin konkursu” lub inny równoważny dokument dotyczący projektów pozakonkursowych. 
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 A.1.4 
Wybór partnera/ów projektu został 
dokonany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca dokonał wyboru partnera/ów zgodnie z art. 33 
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 217). 
 

Kryterium weryfikowane w oparciu o oświadczenie stanowiące integralną część 
wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie/nie dotyczy  
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

A.1.5 

Wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli 
dotyczy) nie podlegają wykluczeniu 

z możliwości otrzymania 
dofinansowania ze środków Unii 

Europejskiej 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca oraz partner/rzy (jeśli dotyczy) nie podlegają 
wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej 
na podstawie:  

 art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.  
z 2013 r. 885 ze zm.), 

 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 (Dz.U. poz. 769), 

 art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U.z 2015 r. 
poz. 1212 ze zm.). 

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o  oświadczenie stanowiące integralną część 
wniosku o dofinansowanie projektu.  

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

A.1.6 

Uczestnicy projektu kwalifikują się do 
objęcia wsparciem w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

na lata 2014-2020 (RPO WK-P) 

Ocenie podlega, czy projekty są realizowane na obszarze objętym RPO WK-P, tj. 
projekty skierowane do osób fizycznych w ramach RPO WK-P obejmują osoby 
mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego

115
 lub pracujące lub uczące się na 

terenie województwa kujawsko-pomorskiego, a w przypadku innych podmiotów 
posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa kujawsko-
pomorskiego. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie  
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

A.1.7 
Wydatki przewidziane w projekcie nie 

są współfinansowane z innych unijnych 
instrumentów finansowych 

Ocenie podlega, czy wydatki przewidziane w projekcie nie są objęte wsparciem 
z innego unijnego funduszu lub instrumentu unijnego, ani z tego samego funduszu 
w ramach innego programu.  

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o oświadczenie stanowiące integralną część 
wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 
  

                                                           
115

 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) 
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A.1.8 
Realizacja projektu jest zgodna 

z przepisami art. 65 ust. 6 i art. 125 ust. 
3 lit. e) i f) rozporządzenia 1303/2013

116
 

Wnioskodawca złożył oświadczenie, że: 

 projekt nie został fizycznie zakończony lub w pełni zrealizowany przed 
złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu w rozumieniu art. 65 ust. 6 
rozporządzenia 1303/2013; 

 nie rozpoczął realizacji projektu przed dniem złożenia wniosku o 
dofinansowanie projektu albo, że realizując projekt przed dniem złożenia 
wniosku o dofinansowanie projektu, przestrzegał obowiązujących przepisów 
prawa dotyczących danego projektu zgodnie z art. 125 ust. 3 lit. e) 
rozporządzenia 1303/2013; 

 projekt nie obejmuje przedsięwzięć, które zostały objęte lub powinny zostać 
objęte procedurą odzyskiwania (w rozumieniu art. 71 rozporządzenia 
1303/2013) w następstwie przeniesienia działalności produkcyjnej poza obszar 
objęty programem zgodnie z art. 125 ust. 3 lit. f) rozporządzenia 1303/2013. 

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o oświadczenie stanowiące integralną część 
wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie  
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 
  

 A.1.9 

Roczny obrót wnioskodawcy 
i partnera/ów (jeśli dotyczy) jest równy 

lub wyższy od rocznych wydatków 
w projekcie  

Ocenie podlega, czy roczny obrót
117

 wnioskodawcy i partnera/ów (jeśli dotyczy) 
jest równy lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie.  
 
W celu spełnienia przedmiotowego kryterium, wnioskodawca i partner (jeśli 
dotyczy) musi wskazać obrót za ostatni zamknięty rok obrotowy. Wskazany obrót 
musi być równy lub wyższy od rocznych wydatków (łącznie z kosztami pośrednimi) 
w projekcie. W przypadku, gdy projekt trwa dłużej niż jeden rok kalendarzowy 
(12 miesięcy) należy wartość obrotów odnieść do roku realizacji projektu, w 
którym wartość planowanych wydatków jest najwyższa. W przypadku 
wnioskodawcy, który realizuje projekt w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy, 
wskazane przez niego obroty należy odnieść do całkowitej wartości projektu. 

Tak/nie/nie dotyczy  
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 
  

                                                           
116 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 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 ustanawiające przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE, L 347/320 z 20.12.2013 r. ze zm.) 
117 Za obrót należy przyjąć sumę przychodów uzyskanych przez podmiot na poziomie ustalania wyniku na działalności gospodarczej – tzn. jest to suma przychodów ze sprzedaży netto, pozostałych przychodów 

operacyjnych oraz przychodów finansowych.  

W przypadku podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej i jednocześnie niebędących jednostkami sektora finansów publicznych jako obroty należy rozumieć wartość przychodów (w tym przychodów 

osiągniętych z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację projektów) osiągniętych w poprzednim roku przez danego wnioskodawcę/partnera (o ile dotyczy).  

W przypadku projektów, w których udzielane jest wsparcie zwrotne w postaci pożyczek lub poręczeń jako obrót należy rozumieć kwotę kapitału pożyczkowego i poręczeniowego, jakim dysponowali 
wnioskodawca/partnerzy (o ile dotyczy) w poprzednim zamkniętym roku obrotowym. 
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Weryfikacja spełnienia przedmiotowego kryterium będzie odbywała się 
w analogiczny sposób również wtedy, gdy projekt trwający nie dłużej niż rok 
będzie realizowany na przełomie lat, wówczas wartość obrotu należy odnieść do 
całkowitych wydatków w projekcie, z pominięciem faktu, że jego realizacja odbywa 
się na przełomie lat. 
 
Kryterium nie dotyczy projektów, w których liderem jest jednostka sektora 
finansów publicznych . W przypadku realizacji projektów w partnerstwie pomiędzy 
podmiotem niebędącym jednostką sektora finansów publicznych (liderem) 
a podmiotem będącym jednostką sektora finansów publicznych, porównywane są 
tylko te wydatki i obrót, które dotyczą podmiotu niebędącego jednostką sektora 
finansów publicznych. 
 
 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

A.1.10 
Wnioskodawca prowadzi biuro projektu 

na obszarze województwa kujawsko-
pomorskiego 

Ocenie podlega, czy w okresie realizacji projektu wnioskodawca prowadzi biuro 
projektu na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. W biurze 
przechowywana jest pełna oryginalna dokumentacja  wdrażanego projektu 
(z wyłączeniem dokumentów, których miejsce przechowywania uregulowano 
odpowiednimi przepisami powszechnie obowiązującego prawa). 

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

A.2  Kryteria horyzontalne  

A.2.1 

Zgodność projektu  
z RPO WK-P  oraz  Szczegółowym 

Opisem Osi Priorytetowych RPO WK-P 
2014-2020 (SzOOP) 

Ocenie podlega zgodność projektu z RPO WK-P oraz SzOOP dla  danego 
działania/poddziałania. 
 

Kryterium weryfikowane w oparciu o  wniosek o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

A.2.2 
Zgodność projektu  

 z przepisami dotyczącymi pomocy 
publicznej (lub pomocy de minimis) 

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz 
pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych 
z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 
1073). 
 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie/ nie dotyczy 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 
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A.2.3 
Zgodność projektu  

 z właściwymi przepisami prawa 
unijnego i krajowego  

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa unijnego 
i krajowego. 

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 
  

A.2.4 

Projekt zakłada rozliczanie kosztów 

bezpośrednich w oparciu o uproszczone 

metody rozliczania wydatków 

 

Ocenie podlega, czy w projekcie koszty bezpośrednie są rozliczane uproszczonymi 

metodami, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków 

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

Oznacza to, że w przypadku projektów, w których wartość wkładu publicznego
118

 

 nie przekracza wyrażonej w zł równowartości 100 000 Euro
119

, obligatoryjne 

jest rozliczanie kosztów bezpośrednich w oparciu o kwoty ryczałtowe. 

UWAGA: W przypadku projektów, których wartość wkładu publicznego 

przekracza wyrażoną w zł równowartość 100 000 Euro, niedopuszczalne jest 

rozliczanie kosztów bezpośrednich w oparciu o kwoty ryczałtowe. Tym samym 

uwzględnienie w ww. projekcie kwot ryczałtowych będzie skutkowało 

niespełnieniem kryterium. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie/ nie dotyczy 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 
  

A.2.5 

Projekt zakłada prawidłowy poziom 
kosztów pośrednich zgodnie ze 

stawkami ryczałtowymi określonymi 
w Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności 

na lata 2014-2020 

Ocenie podlega prawidłowość założonego poziomu kosztów pośrednich zgodnie ze 
stawkami ryczałtowymi określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 
 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 
 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

                                                           
118

 Wkład publiczny rozumiany jako suma wnioskowanego dofinansowania oraz wkładu własnego publicznego. 
119

 Do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień ogłoszenia konkursu. Informacja o kursie zostanie 
zawarta w Regulaminie konkursu. 
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A.2.6 

Zgodność Projektu  
 z zasadą równości szans 

i niedyskryminacji, w tym dostępności 
dla osób z niepełnosprawnościami 

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans i niedyskryminacji, 
w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami określoną w art. 7 
rozporządzenia 1303/2013. 
 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

A.2.7 

Zgodność Projektu  
 z zasadą równości szans kobiet 

i mężczyzn  
w oparciu o standard minimum 

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn 
w oparciu o  standard minimum. 
 

W ramach kryterium weryfikowane będzie spełnienie standardu minimum 
oceniane na podstawie kryteriów oceny określonych w 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.   

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

A.2.8 
Zgodność Projektu  

z zasadą zrównoważonego rozwoju 

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju 
określoną w art. 8 rozporządzenia 1303/2013. 
 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

A.3 Kryteria merytoryczne – punktowe (suma punktów: 60) 

Ja
ko

śc
i p

ro
je

kt
u

 A.3.1 
Potrzeba realizacji projektu 

oraz zasadność wyboru grupy 
docelowej  

Ocenie podlega uzasadnienie potrzeby realizacji projektu w kontekście: 

 problemu/ów grupy docelowej w powiązaniu ze specyficznymi jej cechami, 
na obszarze realizacji projektu, na które odpowiedź stanowi cel projektu, 

 wskazania wiarygodnych i miarodajnych danych i źródeł potwierdzających 
występowanie opisanego/ych problemu/ów. 

 
Ocenie podlega, czy dobór grupy docelowej jest adekwatny do założeń projektu 
i Regulaminu konkursu. 
 

Projekt może uzyskać maksymalnie 10 pkt. 
 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Ocena spełniania kryteriów merytorycznych 
punktowych polega na przyznaniu liczby punktów 
w ramach dopuszczalnych limitów wyznaczonych 
minimalną i maksymalną liczbą punktów, które 

można uzyskać za dane kryterium. Spełnienie przez 
projekt wskazanych kryteriów oznacza uzyskanie od 

każdego z obydwu oceniających co najmniej 60% 
punktów za spełnianie poszczególnych kryteriów. 

 

A.3.2 
Cel projektu oraz poprawność 

doboru wskaźników 

Ocenie podlega: 

 trafność doboru celu projektu w kontekście opisanej sytuacji problemowej, 

 możliwość osiągnięcia w ramach projektu skwantyfikowanych wskaźników 
rezultatu i produktu, w tym: 

 adekwatność i założona do osiągnięcia wartość wskaźników; 
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 opis źródeł weryfikacji/ pozyskania danych do pomiaru wskaźników 
i częstotliwości pomiaru. 
 

Projekt może uzyskać maksymalnie 10 pkt. 
 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

A.3.3 

Trafność doboru zadań i opis 
zadań w kontekście 

osiągnięcia celów/wskaźników 
projektu/ oraz  trafności 
opisanej analizy ryzyka 
nieosiągnięcia założeń 

projektu 

Ocenie podlega opis zadań, tj. : 

 opis sposobu rekrutacji uczestników/uczestniczek projektu, 

 adekwatność doboru zadań i ich merytoryczna zawartość w świetle 
zdiagnozowanego/ych problemu/ów oraz założonych celów, 

 trwałość projektu (o ile dotyczy), 

 racjonalność harmonogramu zadań, 

 sposób zarządzania projektem, 

 ocenie podlegać będzie trafność opisanej analizy ryzyka nieosiągnięcia 
założeń projektu

120
, w tym: 

 sytuacji, której wystąpienie utrudni lub uniemożliwi osiągnięcie wartości 
docelowej wskaźników rezultatu,  

 sposób identyfikacji wystąpienia takich sytuacji (zajście ryzyka),  

 działań, które zostaną podjęte, aby zapobiec wystąpieniu ryzyka i jakie 
będą mogły zostać  podjęte aby zminimalizować skutki wystąpienia 
ryzyka. 

 
Projekt może uzyskać maksymalnie 25 pkt. 

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

W
n

io
sk

o
d

aw
cy

 

A.3.4 
Potencjał i doświadczenie 

wnioskodawcy i partnera/ów 

Ocenie podlega opis potencjału i doświadczenia  wnioskodawcy i partnera/ów, tj.: 

 doświadczenie wnioskodawcy/partnera/ów w obszarze tematycznym, 
którego dotyczy realizowany projekt, na danym terytorium i w pracy z daną 
grupą docelową, 

 potencjał kadrowy/merytoryczny wykorzystywany w ramach projektu, 

 potencjał techniczny wykorzystywany w ramach projektu. 
 

Projekt może uzyskać maksymalnie 15 pkt. 
 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

A.4 Kryteria merytoryczne - zero-jedynkowe 

                                                           
120

 dotyczy projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł. 
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A.4.1 
Projekt jest zgodny 

z Regulaminem konkursu 

Ocenie podlega, czy projekt spełnia wymogi określone w Regulaminie konkursu 

(w tym w szczególności w rozdziale „Przedmiot konkursu”, „Wymagania dotyczące 

wskaźników rezultatu i produktu”) wynikające z jego specyfiki, dotyczące spójności 

wewnętrznej wniosku o dofinansowanie projektu i logiki projektowej. 

Możliwość oceny warunkowej. Zmiany wynikające z poprawy błędów we wniosku 
o dofinansowanie projektu nie mogą przyczyniać się do zmiany założeń projektu, 
ogólnej koncepcji oraz zaplanowanego do realizacji celu projektu. Zmiany we 
wniosku o dofinansowanie projektu mogą być dokonane wyłącznie w zakresie 
wskazanym przez IOK

121
. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

 
Ocena spełnienia kryteriów wyboru projektu polega 

na dokonaniu oceny bezwarunkowej 
TAK/NIE 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 
wniosku) lub oceny warunkowej. 

Fi
n

an
so

w
an

iF
ia

 

p
ro

je
kt

u
 

A.4.2 
Budżet - niezbędność 

wydatków do realizacji 
zaplanowanych działań 

Ocenie podlega: 
1. kwalifikowalność wydatków pod kątem zgodności z Wytycznymi w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 
na lata 2014-2020. 

                                                           
121

 IOK – Instytucją Ogłaszającą Konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 może być Instytucja 
Zarządzająca lub Instytucja Pośrednicząca. 
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2. prawidłowość sporządzenia budżetu projektu pod kątem zgodności 
z  Regulaminem konkursu w szczególności: 

a) niezbędność planowanych wydatków w budżecie projektu: 

 czy wynikają one bezpośrednio z opisanych działań oraz przyczyniają się 
do osiągnięcia  produktów  projektu, 

 czy nie ujęto wydatków, które wykazano jako potencjał wnioskodawcy 
(chyba że stanowią wkład własny). 

b) racjonalność i efektywność planowanych wydatków: 

 czy są adekwatne do zakresu i specyfiki projektu, czasu jego realizacji 
oraz planowanych produktów projektu, 

 czy są zgodne ze stawkami rynkowymi i/lub z taryfikatorem wydatków, 

 czy określone w projekcie nakłady finansowe służą osiągnięciu możliwie 
najkorzystniejszych efektów realizacji zadań. 
 

Możliwość oceny warunkowej. Zmiany wynikające z poprawy błędów we wniosku 
o dofinansowanie projektu nie mogą przyczyniać się do zmiany założeń projektu, 
ogólnej koncepcji oraz zaplanowanego do realizacji celu projektu. Zmiany we 
wniosku o dofinansowanie projektu mogą być dokonane wyłącznie w zakresie 
wskazanym przez IOK.  

 
Kryterium może podlegać ocenie warunkowej w przypadku  niezasadnych, 
zawyżonych i niekwalifikowanych  wydatków, w odniesieniu do realizacji 
zaplanowanych działań, których łączna wartość nie przekracza 25% wartości 
projektu, oraz w przypadku nieprawidłowości w sporządzeniu budżetu. 
 
W przypadku warunkowej oceny projekt może zostać skierowany do negocjacji 
(o ile projekt spełnia lub warunkowo spełnia wszystkie kryteria zero-jedynkowe 
oraz uzyskał wymaganą minimalną liczbę punktów). 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 
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Kryteria szczegółowe wyboru projektu 

Działanie: Wspieranie aktywności zawodowej w regionie 

Poddziałanie: 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia 
Oś priorytetowa: 8 Aktywni na rynku pracy    
Priorytet Inwestycyjny: 8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, 
także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników  
Cel szczegółowy:  Zwiększenie zatrudnienia osób powyżej 29 r.ż. znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym osób powyżej 50 roku życia, osób z 
niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych i o niskich kwalifikacjach 
Schemat: Wsparcie osób biernych zawodowo powyżej 29 r.ż. nie zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy 

Kryterium  Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

B. Kryteria szczegółowe 

B.1 Kryteria dostępu   

B.1.6  

Wnioskodawca składa maksymalnie 
1 wniosek o dofinansowanie 

projektu 
w odpowiedzi na konkurs 

i jednocześnie może tylko raz 
wystąpić w konkursie jako partner. 

Kryterium oznacza, że jedna instytucja może wystąpić w konkursie tylko jeden raz jako lider i  
tylko jeden raz jako partner. 
 
W przypadku wnioskodawcy/partnera, którego jednostki/oddziały terenowe posiadają 
osobowość prawną, jednostki/oddziały te mogą składać wnioski o dofinansowanie projektu 
niezależnie od jednostki głównej. 
W przypadku wnioskodawcy/partnera, którego jednostki/oddziały terenowe nie posiadają 
osobowości prawnej, jednostki/oddziały te mogą składać wnioski w ramach niniejszego 
konkursu, po uzyskaniu zgody jednostki głównej tj. pełnomocnictwa szczególnego do działania 
w ramach niniejszego konkursu, w imieniu tej jednostki. 
 
UWAGA: 
Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu przez jednostkę/oddział terenowy nieposiadający 
osobowości prawnej nie wyczerpuje limitu 1 wniosku złożonego przez jednostkę główną lub 
pozostałe jednostki/oddziały terenowe. Każda jednostka główna oraz jednostka/oddział 
terenowy może złożyć maksymalnie 1 wniosek w odpowiedzi na konkurs jako lider i  
maksymalnie 1 wniosek  jako partner. 

Tak/Nie 
(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 
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Złożenie więcej niż jednego wniosku o dofinansowanie projektu przez danego wnioskodawcę 
skutkuje odrzuceniem wszystkich projektów przez niego złożonych. Wystąpienie w konkursie 
więcej niż raz jako partner skutkuje odrzuceniem wszystkich wniosków, w których występuje 
ten sam partner.   
 
Kryterium weryfikowane na podstawie Rejestru wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs. 

B.1.7  
Wkład własny został określony na 
poziomie nie mniejszym niż 5,00% 

 
Ocenie podlega, czy wkład własny stanowi nie mniej niż 5,00 % wydatków kwalifikowalnych 
projektu. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Tak/Nie 
(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 
 

B.1.8  
Typy projektów są zgodne z 

zapisami regulaminu konkursu 

Ocenie podlega czy  typy projektów są zgodne z typami wykazanymi w regulaminie konkursu 
i obejmują: 

1. Wsparcie ukierunkowane na pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy: 
a) działania związane z identyfikacją potrzeb osób biernych zawodowo ukierunkowane na 

opracowanie i wdrożenie Indywidualnych Planów Działań,  
b) działania z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego świadczone na rzecz 

osób biernych zawodowo.  
2. Instrumenty i usługi rynku pracy służące nabywaniu oraz podnoszeniu kompetencji i 

kwalifikacji zawodowych jak również lepszemu ich dopasowaniu do potrzeb rynku pracy:  
a) działania ukierunkowane na rozwijanie kwalifikacji zawodowych poprzez organizację 

szkoleń zawodowych, specjalistycznych kursów, finansowanie studiów 
podyplomowych, finansowanie studiów uzupełniających (uzupełnienie kwalifikacji 
poprzez finansowanie nauki na studiach niestacjonarnych).  

3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego 
wymaganego przez pracodawców:  
a) działania ukierunkowane na realizację programów staży i praktyk zawodowych,  
b) działania ukierunkowane na wsparcie adaptacyjne w miejscu pracy, w tym w zakresie 

doposażenia i wyposażenia stanowiska pracy, subsydiowane zatrudnienie.  
4. Wsparcie działań z zakresu mobilności zawodowej i terytorialnej:  

a) wsparcie finansowe w postaci dodatku relokacyjnego. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

 
Tak/Nie 

(niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 
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B.1.9  
Wnioskodawca jest podmiotem 

uprawnionym do złożenia wniosku 
o dofinansowanie projektu 

Ocenie podlega czy wniosek o dofinansowanie projektu został złożony przez instytucje rynku 
pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy (z wyłączeniem publicznych służb zatrudnienia):  

 agencje zatrudnienia,  

 instytucje szkoleniowe,  

 instytucje dialogu społecznego,  

 instytucje partnerstwa lokalnego.  
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

 
 

Tak/Nie 
(niepełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 
 

 

B.1.10  
Okres realizacji projektu mieści się 

w terminie  
od 01.07.2016 do 30.06.2018 r. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie okres realizacji projektu oraz prawidłowe jego 
wskazanie we wniosku o dofinansowanie projektu, tj. określenie daty początkowej nie 
wcześniejszej niż 01.07.2016 r. oraz daty końcowej nie później niż na  30.06.2018 r. 

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Tak/Nie 
(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

B.1.11  

Projekt jest  skierowany do 
właściwej grupy docelowej: 
wyłącznie do osób biernych 

zawodowo powyżej 29 roku życia z 
obszaru województwa kujawsko-

pomorskiego (osób fizycznych 
zamieszkujących na obszarze 

województwa kujawsko-
pomorskiego w rozumieniu 

przepisów Kodeksu Cywilnego), 
 w szczególności do: 

 osób powyżej 50 roku życia,  

  kobiet,  

 osób  z 
niepełnosprawnościami,  

Ocenie podlega czy projekt jest skierowany wyłącznie do osób biernych zawodowo powyżej 29 
roku życia

122
 z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego (osób fizycznych zamieszkujących 

na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu 
Cywilnego), 
 w szczególności do:  

 osób powyżej 50 roku życia
123

,  

  kobiet,  

 osób z niepełnosprawnościami
124

,  

 osób o niskich kwalifikacjach
125

.  

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Tak/Nie 
(niepełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

                                                           
122

 Osoby powyżej 29 roku życia rozumiane jako osoby, które ukończyły 30 r. ż. (łącznie z dniem 30-tych urodzin).   
123

 tj. osoby mające 50 lat i więcej (od dnia 50-tych urodzin).   
124

 w rozumieniu definicji wskazanej w SzOOP RPO WK-P. 
125

 w rozumieniu definicji wskazanej w SzOOP RPO WK-P. 
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 osób o niskich kwalifikacjach.  

B.1.12  

Projekt zakłada osiągnięcie 
kryterium efektywności 
zatrudnieniowej zgodnie 

z Komunikatem Ministerstwa 
Infrastruktury i Rozwoju 
w sprawie wyznaczenia 
minimalnych poziomów 
kryterium efektywności 

zatrudnieniowej dla 
Regionalnych Programów 

Operacyjnych 

Projekt zakłada: 

 minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób w wieku 50 lat i 

więcej – 33%;  

 minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla kobiet – 39%;  

 minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób z 
niepełnosprawnościami – 33%;  

 minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób o niskich 
kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3) – 38%; 

 minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób nie kwalifikujących 

się do żadnej z powyższych kategorii - 43%. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Tak/Nie 
(niepełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

B.1.13  

Maksymalna wartość projektu 
wynosi 

1,5 mln zł, a średni koszt
126

 
przypadający na jednego uczestnika 
projektu nie przekracza 15 tys

127
 zł 

Ocenie podlega czy wartość projektu nie przekracza kwoty 1,5 mln zł, przy czym średni koszt 

aktywizacji jednego uczestnika projektu nie może być większy niż 15 tys. zł. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Tak/Nie 
(niepełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

                                                           
126

 Średni koszt przypadający na uczestnika liczony jest w stosunku do wszystkich planowanych wydatków w projekcie. 
127 Do średniego kosztu nie są wliczane koszty związane z racjonalnymi usprawnieniami wprowadzonymi w celu zapewnienia możliwości pełnego uczestnictwa osób z 

niepełnosprawnościami, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.  

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/2470/Wytyczne_zasady_rownosci_szans12052015.pdf
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B.1.14  

Wsparcie zakładane w projekcie ma 
charakter indywidualnej 

i kompleksowej aktywizacji 
zawodowej zdefiniowanej w 

oparciu o  opracowanie 
Indywidualnego Planu Działania i 
obejmuje co najmniej trzy formy 
wsparcia skierowane do każdego 
uczestnika projektu oraz zostało 
dostosowane do specyficznych 

potrzeb grupy docelowej. 

Wsparcie będzie obejmowało usługi i instrumenty rynku pracy i opierać się będzie na co 

najmniej trzech elementach indywidualnej i kompleksowej pomocy (pierwszy z nich polega na 

obligatoryjnym opracowaniu Indywidualnego Planu Działania, drugi i kolejne  wybierane są w 

zależności od potrzeb i potencjału osób, którym udzielane jest wsparcie). W ten sposób 

zapewnione zostanie wsparcie dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników projektu. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Tak/Nie 
(niepełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 
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B.1.15  

Jeśli projekt przewiduje realizację 
szkoleń to ich efektem jest 

uzyskanie kwalifikacji lub nabycie 
kompetencji (w rozumieniu 

Wytycznych Ministra Infrastruktury 
i Rozwoju w zakresie 

monitorowania postępu 
rzeczowego realizacji programów 
operacyjnych na lata 2014-2020), 

potwierdzonych odpowiednim 
dokumentem (np. certyfikatem). 

Uzyskanie kwalifikacji lub 
kompetencji jest każdorazowo 

weryfikowane poprzez 
przeprowadzenie odpowiedniego 

ich sprawdzenia (np. w formie 
egzaminu). 

Kryterium odnosi się do projektów, w których zaplanowano wsparcie w postaci szkoleń 

zawodowych. Formalna weryfikacja wiedzy i umiejętności wpłynie pozytywnie na zwiększenie 

wiarygodności uzyskanych przez uczestnika projektu kwalifikacji i/lub kompetencji 

zawodowych.  

Poprzez uzyskanie kwalifikacji należy rozumieć określony zestaw efektów uczenia się 

(kompetencji), których osiągnięcie zostało formalnie potwierdzone przez upoważnioną do tego 

instytucję zgodnie z ustalonymi standardami. Nadanie kwalifikacji następuje w wyniku walidacji 

i certyfikacji.  

Kompetencje to wyodrębniony zestaw efektów uczenia się. Opis kompetencji zawiera jasno 

określone warunki, które powinien spełniać uczestnik projektu ubiegający się o nabycie 

kompetencji, tj. wyczerpującą informację o efektach uczenia się oraz kryteria i  metody ich 

weryfikacji. Nabycie kompetencji weryfikowane będzie w 4 etapach: 

Zakres – zdefiniowanie grupy docelowej do objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru 

interwencji EFS, który będzie poddany ocenie; 

Wzorzec – zdefiniowanie standardu wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy 

w wyniku przeprowadzonych działań projektowych; 

Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny po 

zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie; 

Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi wymaganiami 

(określonymi na etapie II z efektami uczenia się) po zakończeniu wsparcia udzielanego danej 

osobie. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Tak/Nie/ Nie dotyczy 
(niepełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 
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B.1.16  
Jeżeli projekt zakłada szkolenia 

zawodowe  muszą one odpowiadać 
bieżącym potrzebom rynku pracy. 

Jeżeli w ramach projektu są realizowane szkolenia zawodowe ocenie podlega czy prowadzą one 
do zdobycia kwalifikacji lub kompetencji w zawodach wskazanych jako deficytowe w 
województwie kujawsko-pomorskim i/lub w powiecie/powiatach, z których pochodzą 
uczestnicy projektu (w oparciu o dane wynikające z dokumentu Barometr zawodów 2016. 
Raport podsumowujący badanie w województwie kujawsko-pomorskim, 
barometrzawodow.pl). 
 
W przypadku realizacji szkoleń, które służą nabywaniu kwalifikacji lub kompetencji nie 
określonych jako deficytowe w ramach dokumentu Barometr zawodów 2016, są one 
potwierdzoną odpowiedzią na potrzeby konkretnych pracodawców (w tej sytuacji 
wnioskodawca powinien na etapie składania wniosku lub przed rozpoczęciem realizacji 
szkolenia posiadać potwierdzenie takiego zapotrzebowania od konkretnych pracodawców, np. 
w formie wstępnych deklaracji zatrudnienia). 
 
Dodatkowo, w przypadku realizacji szkoleń, które mają służyć nabywaniu kompetencji 
(zarówno określonych jako deficytowe w ramach dokumentu Barometr zawodów 2016 jak i 
będących potwierdzoną odpowiedzią na potrzeby konkretnych pracodawców) wnioskodawca 
powinien posiadać akceptację pracodawców dotyczącą zarówno programu szkolenia jak i 
zakresu efektów kształcenia, które zostaną osiągnięte przez uczestników szkolenia. 
 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Tak/Nie/ Nie dotyczy 
(niepełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

B.1.17  

W przypadku realizacji  w projekcie 
staży zawodowych, w celu 
zapewnienia ich wysokiego 

standardu, należy zapewnić ich 
zgodność z Polskimi Ramami Jakości 

Praktyk i Staży. 

Ocenie podlega czy wsparcie w postaci staży realizowane w ramach projektów jest zgodne z 

Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży, a tym samym spełnia podstawowe wymogi 

zapewniające wysoki standard stażu.  

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu 

Tak/Nie/Nie dotyczy 
(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

B.1.18  

Wnioskodawca posiada co najmniej 
roczne doświadczenie 

w prowadzeniu działalności w 
obszarze aktywizacji zawodowej na 

Ocenie podlega czy wnioskodawca lub partner na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie 
projektu posiada co najmniej roczne doświadczenie

128
 w prowadzeniu działalności w obszarze 

aktywizacji zawodowej, na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.  
 

Tak/Nie  
(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku 

                                                           
128

 Należy przez to rozumieć całokształt doświadczenia w danym obszarze (nie tylko realizacja projektów współfinansowanych ze środków europejskich w danym 
obszarze, ale również np. działalność statutowa). 
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terenie województwa kujawsko-
pomorskiego. 

 

Realizacja projektu przez wnioskodawcę lub partnera mającego doświadczenie w realizacji 
przedsięwzięć w obszarze aktywizacji zawodowej na terenie województwa kujawsko-
pomorskiego, sprzyjać będzie sprawności i prawidłowości realizacji projektu. 
 
Konieczność wykazania doświadczenia na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, nie 
oznacza wykluczenia udzielenia dofinansowania podmiotom pochodzącym spoza terytorium 
województwa, gdyż ocena dotyczy realizowanych działań a nie siedziby wnioskodawcy.  
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

B.2 Kryteria premiujące 
 

B.2.1  

Projekty zakłada efektywność 
zatrudnieniową dla każdej 

wskazanej w projekcie grupy 
docelowej wyższą co najmniej o 10 

punktów procentowych niż 
wymagany minimalny próg 

określony w regulaminie konkursu 

Projekt przewiduje efektywność zatrudnieniową dla poszczególnych grup objętych wsparciem 

w ramach projektu wyższą niż określona w kryterium dostępu: 

a) o min. 10 pp. - 5 pkt. 

b) o min. 20 pp. -10 pkt 

Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia zwłaszcza znajdujących się w 

trudnej sytuacji na rynku pracy stanowi podstawowe wyzwanie dla polityki zatrudnieniowej 

województwa kujawsko-pomorskiego, dlatego kryterium ma premiować projekty 

charakteryzujące się wysoką skutecznością w doprowadzeniu do zatrudnienia. Spełnienie 

kryterium zapewni również wysoką efektywność wykorzystania środków przyznanych na 

realizację projektu. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Projekty, które otrzymały 
minimum punktowe od obydwu 

oceniających  podczas oceny 
spełniania kryteriów 

merytorycznych (punktowych) 
oraz spełniają kryteria 

premiujące, otrzymują premię 
punktową (maksymalnie 20 

punktów). 
Projekty, które nie spełniają 
kryteriów premiujących, nie 
tracą punktów uzyskanych 
w ramach oceny formalno-

merytorycznej. Waga punktowa 
poszczególnych kryteriów 

premiujących określona jest przy 
definicji kryterium. 

 
 

B.2.2  

Projekt jest skierowany wyłącznie 

do osób zamieszkujących powiaty 

województwa kujawsko-

pomorskiego charakteryzujące się 

Ocenie podlega czy projekt jest skierowany wyłącznie do osób zamieszkujących te powiaty 
województwa kujawsko-pomorskiego, które charakteryzują się niższym niż średni dla 
województwa wskaźnik pracujących na 1000 ludności

129
 (tj. obszar województwa kujawsko-

pomorskiego z wyłączeniem następujących powiatów grodzkich: powiatu m. Bydgoszcz, 
Grudziądz, Toruń, Włocławek).  

                                                           
129

 Dane roczne  BDL (2014 r.) – Pracujący według innego podziału niż PKD, Pracujący na 1000 ludności ( NTS-5,2006-2014), bez pracujących w podmiotach gospodarczych 
o liczbie pracujących do 9 osób oraz pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, data pobrania danych 30.12.2015r. 
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niskim udziałem osób pracujących 

wśród ogółu mieszkańców. 

 

Punkty przyznawane będą w następujący sposób:  

 Tak - 5 pkt. 

 Nie -    0 pkt. 
 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

B.2.3  
Projekt został skierowany wyłącznie 
do osób z niepełnosprawnościami 

Projekt został skierowany wyłącznie do osób z niepełnosprawnościami i został dostosowany do 
specyficznych  potrzeb tej grupy docelowej.  
 
Punkty przyznawane będą w następujący sposób:  

 Tak -  5 pkt. 

 Nie -    0 pkt. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

 

Kryteria szczegółowe wyboru projektu 

Działanie: 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie 
 

 
 

Poddziałanie: 8.5.1 Wsparcie dostępu do usług rozwojowych 
Oś priorytetowa: 8 Aktywni na rynku pracy    

Priorytet Inwestycyjny: 8v Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian 

Cel szczegółowy: Zapewnienie dostępu do usług rozwojowych dla MŚP i ich pracowników 
Schemat: Zapewnienie dostępu do usług rozwojowych przez sektor MSP w zakresie usług szkoleniowych i doradczych 

 
   

 

Kryterium  Definicja kryterium 
Opis znaczenia 

kryterium 

B. Kryteria szczegółowe 

B.1 Kryteria dostępu PODDZIAŁANIE 8.5.1  

B.1.1 
Wnioskodawca składa maksymalnie 1 wniosek o dofinansowanie 

projektu w odpowiedzi na dany konkurs. 

Ocenie podlega złożenie nie więcej niż jednego wniosku o dofinansowanie projektu 
w ramach danego konkursu. W przypadku projektów partnerskich kryterium 
dotyczy wyłącznie Lidera projektu. Złożenie więcej niż jednego wniosku 
o dofinansowanie projektu przez danego wnioskodawcę skutkuje odrzuceniem 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 
wniosku) 
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wszystkich projektów przez niego złożonych. 
W ramach konkursu dofinansowanie uzyska tylko jeden projekt. 
 

Kryterium weryfikowane na podstawie rejestru wpływu wniosków. 

 

B.1.2 

Wniosek o dofinansowanie w ramach danego konkursu zakłada 
realizację projektu na obszarze całego województwa kujawsko-

pomorskiego 
 

W ramach kryterium zostanie zweryfikowane, czy wnioskodawca we wniosku 
o dofinansowanie założył realizację projektu na terenie całego województwa 
kujawsko-pomorskiego. Konieczność realizacji projektu na terenie województwa 
jest uzasadniona regionalnym charakterem przewidzianego wsparcia oraz wynika 
z faktu, iż w ramach konkursu dofinansowanie uzyska tylko jeden projekt, w ramach 
którego Beneficjent (Operator) będzie odpowiedzialny za wsparcie MŚP poprzez 
finansowanie usług rozwojowych zgodnie z podejściem popytowym. Poprzez 
wskazane kryterium zostanie zapewniony dostęp do wsparcia w ramach projektu 
dla przedsiębiorców z obszaru całego województwa. Wskazane kryterium nie 
odnosi się do podmiotów świadczących usługi rozwojowe, ani do miejsca realizacji 
usługi rozwojowej. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 
wniosku) 

  

B.1.3 
Wnioskodawca i jego partner/rzy (w przypadku projektu 

partnerskiego) posiada status Instytucji Otoczenia Biznesu 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca (i partner/rzy – jeśli dotyczy) są podmiotami 
posiadającymi status Instytucji Otoczenia Biznesu zgodnie z definicją zawartą 
w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020, tj.  
przez instytucję otoczenia biznesu rozumie się każdy podmiot, bez względu na formę 
prawną, prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu prawa unijnego, który 
łącznie spełnia dwa warunki:  
a) zgodnie ze statutem (aktem równoważnym) nie działa w celu osiągnięcia zysku 
(nonprofit) oraz  
b) w przypadku osiągania zysku przeznacza go na cele statutowe związane 
z tworzeniem korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości.  
 

Do spełnienia drugiego z ww. warunków wymagane jest, by jednym z głównych 
celów statutowych danego podmiotu było tworzenie korzystnych warunków dla 
rozwoju przedsiębiorczości.  
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 
wniosku) 

 

B.1.4 

Wnioskodawca i jego partner/rzy (w przypadku projektu 
partnerskiego) na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie 

projektu  posiadają co najmniej trzyletnie doświadczenie 
we wspieraniu przedsiębiorców z sektora MŚP, w świadczeniu 

usług informacyjnych, doradczych i szkoleniowych 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca i jego partner/rzy (w przypadku projektu 
partnerskiego) są podmiotami posiadającymi co najmniej trzyletnie doświadczenie 
we wspieraniu przedsiębiorców z sektora MŚP. Ze względu na charakter wsparcia 
w ramach Poddziałania 8.5.1 i planowany sposób jego udzielania przedsiębiorcom, 
niezbędne jest, aby Beneficjent (Operator) oraz partner posiadał duże 
doświadczenie w świadczeniu usług informacyjnych, doradczych i szkoleniowych na 
rzecz MŚP.  
Posiadanie odpowiedniego zaplecza organizacyjnego oraz doświadczenia 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 
wniosku) 
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w obsłudze MŚP gwarantuje prawidłowe wdrażanie programu wsparcia, wysoką 
jakość świadczonych usług i sprawność obsługi przedsiębiorców oraz właściwy 
monitoring udzielonego wsparcia. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

B.1.5 

Wnioskodawca w okresie realizacji projektu zapewnia 
przedsiębiorcom możliwość osobistego kontaktu z kadrą 

projektu oraz skorzystania z usług konsultacyjnych, a także usług 
doradczych polegających na analizie potrzeb rozwojowych 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca w ramach projektu zagwarantuje bieżącą 
dostępność kadry zaangażowanej w realizację projektu dla grupy docelowej, 
sprawną obsługę przedsiębiorców zainteresowanych skorzystaniem 
z dofinansowania usług rozwojowych, w tym możliwość skorzystania z usług 
doradczych polegających na analizie potrzeb rozwojowych, zawarcie umowy 
wsparcia na miejscu i uzyskanie indywidualnego numeru identyfikacyjnego, a także 
późniejsze rozliczenie otrzymanego wsparcia.   
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 
wniosku) 

B.1.6 

 
Wsparcie w ramach projektu jest skierowane wyłącznie do 

mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników  
 

Ocenia podlega, czy projekt jest skierowany do właściwej grupy docelowej, tj. 
wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, spełniających kryteria 
określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 załącznika I do 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 oraz ich pracowników. 

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 
wniosku) 

B.1.7 
Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania projektu ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego nie przekracza 
dostępnej alokacji w ramach konkursu  

Ocenie podlega, czy w budżecie projektu wnioskowane dofinansowanie stanowi nie 
więcej niż kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektu w ramach 
przedmiotowego Konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 
wniosku) 

B.1.8 
Wkład własny został określony na poziomie nie mniejszym niż 

15% 

 
Ocenie podlega, czy wkład własny stanowi nie mniej niż 15% kosztów 
kwalifikowalnych projektu. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 
wniosku) 

B.1.9 Projekt zostanie zakończony do 31.12.2020 r. 
Ocenie podlega, czy projekt zostanie zakończony do 31.12.2020 r. 

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 
wniosku) 
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B.1.10 

Projekt zakłada osiągnięcie wartości docelowych wszystkich 
wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego określonych 
dla Poddziałania 8.5.1 zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi 

Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020 

W ramach kryterium zostanie zweryfikowane, czy w ramach projektu założono 

osiągnięcie wartości docelowych wszystkich wskaźników produktu i rezultatu 

bezpośredniego określonych dla Poddziałania 8.5.1 zgodnie z Załącznikiem 2 do 

SZOOP „Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań”, 

w tym czy ich wartość docelowa określona w projekcie jest nie niższa niż wartość 

docelowa określona w ww. Załączniku nr 2 do SZOOP na dzień ogłoszenia konkursu.   

Ponieważ wysokość środków dostępnych w ramach przedmiotowego konkursu 

odpowiada całości środków przewidzianych na finansowanie Poddziałania 8.5.1 

w ramach SZOOP RPO WK-P 2014-2020, a do dofinansowania może zostać 

wyłoniony tylko jeden projekt, wsparcie w ramach projektu powinno przyczynić się 

do osiągnięcia wszystkich zaplanowanych dla Poddziałania 8.5.1 wskaźników.  

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.  

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 
wniosku) 

B.1.11 

Mechanizm finansowania wydatków ponoszonych przez 
przedsiębiorców na usługi rozwojowe w ramach projektu został 

oparty na zasadzie refundacji kosztów usługi połączonej 
z promesą  

Ocenie podlega, czy sposób, w jaki Beneficjent (Operator) w ramach projektu 

będzie finansował wydatki przedsiębiorców ponoszone na usługi rozwojowe, został 

oparty o mechanizm refundacji kosztów usługi połączonej z promesą. 

 Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 
wniosku) 

B.1.12 

Projekt zakłada rozliczenia kosztów usług rozwojowych 
zrealizowanych wyłącznie przez podmioty wpisane do Rejestru 

Usług Rozwojowych i zweryfikowane wstępnie przez 
Administratora RUR 

W ramach kryterium zostanie zweryfikowane czy wsparcie udzielone na rzecz 
przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw sektora MŚP będzie udzielone na 
dofinansowanie usług rozwojowych świadczonych przez podmioty wpisane do RUR 
oraz zweryfikowane przez Administratora RUR zgodnie z Podrozdziałem 4.2 pkt 1) 
Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 kwietnia 2015 r. w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-
2020. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 
wniosku 

  

B.2 Kryteria premiujące  
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 B.2.1 

Wnioskodawca posiada doświadczenie w obsłudze programów 
pomocowych pochodzących ze środków Unii Europejskiej dla 

mikro, małych i średnich przedsiębiorstw jako Regionalna 
Instytucja Finansująca, w tym udzielaniu dofinansowania na ich 

rozwój 

Ocenie podlega posiadanie przez wnioskodawcę doświadczenia w obsłudze 
programów pomocowych pochodzących ze środków Unii Europejskiej dla mikro, 
małych i średnich przedsiębiorstw jako Regionalna Instytucja Finansująca

130
, w tym 

udzielaniu dofinansowania na ich rozwój. 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

Tak – 15 pkt. 

Nie – 0 pkt. 

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Projekty, które otrzymały 
minimum punktowe od 
obydwu oceniających  

podczas oceny spełniania 
kryteriów 

merytorycznych 
(punktowych) oraz 
spełniają kryteria 

premiujące, otrzymują 
premię punktową 
(maksymalnie 40 

punktów). 
Projekty, które nie 
spełniają kryteriów 

premiujących, nie tracą 
punktów uzyskanych 

w ramach oceny 
formalno-merytorycznej. 

Waga punktowa 
poszczególnych kryteriów 
premiujących określona 

jest przy definicji 
kryterium. 

   

 B.2.2 

Wnioskodawca posiada doświadczenie w samodzielnej realizacji 
projektów lub jako lider w projekcie partnerskim ze środków 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 w 

ramach Priorytetu II i/lub VI i/lub VIII 

Ocenie podlega posiadanie przez wnioskodawcę doświadczenia w samodzielnej 
realizacji projektów lub jako lider w projekcie partnerskim ze środków Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 w ramach Priorytetu II i/lub VI i/lub 
VIII. 
Punkty będą przyznawane za zakończone i rozliczone projekty w następujący 
sposób: 
10 projektów i powyżej – 15 pkt; 
5 – 9 projektów – 10 pkt; 
1- 4 projektów – 5 pkt; 
Nie – 0 pkt. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

 B.2.3 

Wnioskodawca posiada doświadczenie we wspieraniu 
przedsiębiorców z sektora MŚP w świadczeniu usług 

informacyjnych, doradczych, szkoleniowych w ramach 
Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 

(KSU) 

Ocenie podlega posiadanie przez wnioskodawcę doświadczenia doświadczenia we 
wspieraniu przedsiębiorców z sektora MŚP w świadczeniu usług informacyjnych, 
doradczych, szkoleniowych w ramach KSU. 
Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 
 
Tak  – 10pkt; 
Nie – 0 pkt. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

 
 
 

 
 

 
                                                           
130

 Regionalne Instytucje Finansujące (RIF) są regionalnymi partnerami Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości współpracującymi przy wdrażaniu programów adresowanych do mikro, 
małych i średnich przedsiębiorstw. 
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Kryteria szczegółowe wyboru projektu 
 
Działanie: 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej 
Poddziałanie: 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej 
Oś priorytetowa: 9 Solidarne społeczeństwo    
Priorytet Inwestycyjny: 9v Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii 
społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia 
Cele szczegółowe: Tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej oraz rozwój potencjału i możliwości do zwiększenia zatrudnienia w 
istniejących podmiotach ekonomii społecznej  

 
   

 

Kryterium  Definicja kryterium 
Opis znaczenia 

kryterium 

B. Kryteria szczegółowe 

B.1 Kryteria dostępu PODDZIAŁANIE 9.4.1 

B.1.1 
Wnioskodawca składa maksymalnie 
2 wnioski o dofinansowanie projektu 

w odpowiedzi na dany konkurs 

Ocenie podlega złożenie nie więcej niż 2 wniosków o dofinansowanie projektu w ramach danego 
konkursu. W przypadku projektów partnerskich kryterium dotyczy wyłącznie Lidera projektu. Złożenie 
więcej niż 2 wniosków o dofinansowanie projektu przez danego wnioskodawcę skutkuje odrzuceniem 
wszystkich projektów przez niego złożonych. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie rejestru wpływu wniosków. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 
wniosku) 

 

B.1.2 

Projekt kończy się nie później niż 
30.09.2019 r. a minimalny okres realizacji 

projektu wynosi 36 miesięcy 

 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie okres realizacji projektu oraz prawidłowe jego wskazanie we 
wniosku o dofinansowanie projektu, tj. określenie daty końcowej nie później niż na  30.09.2019 r. oraz 
realizacji projektu przez okres co najmniej 36 miesięcy.  

Okres realizacji projektu powinien zapewnić precyzyjne i kompleksowe zaplanowanie przedsięwzięć, co 
zwiększy efektywność działań i pozwoli na osiągnięcie założonych celów i wskaźników oraz sprawne 
rozliczenie finansowe projektu. Zasadnym jest weryfikowanie efektywności podejmowanych działań oraz 
wprowadzenie w kolejnym okresie ewentualnych modyfikacji przyczyniających się do lepszej realizacji 
zadań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 
wniosku) 

 

B.1.3 

Projekt jest realizowany wyłącznie na 
terenie jednego subregionu spośród 

wskazanych poniżej 
e. subregion 1 (powiaty: bydgoski, m. 

Bydgoszcz, nakielski, sępoleński, 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie zakres geograficzny podejmowanych działań, czy projekt 
swoim zasięgiem obejmuje wyłącznie teren jednego z subregionów. 
Podzielenie województwa kujawsko-pomorskiego na subregiony i powiązanie działalności Ośrodka 
Wsparcia Ekonomii Społecznej z jednym z subregionów pozwala zapobiec sytuacji nakładania się działań 
prowadzonych w ramach projektów w stosunku do tych samych odbiorców. Wnioskodawca wybierając 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 
wniosku) 
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tucholski) 
f. subregion 2 (powiaty: 

aleksandrowski, chełmiński, 
lipnowski, m. Toruń, toruński) 

g. subregion 3 (powiaty: brodnicki, 
golubsko-dobrzyński, 
grudziądzkim, m. Grudziądz, 
rypiński, świecki, wąbrzeski) 

h. subregion 4 (powiaty: 
inowrocławski, mogileński, 
radziejowski, włocławski, m. 
Włocławek, żniński) 

 

jeden ze wskazanych subregionów, na terenie którego będzie prowadził działania projektowe, może skupić 
się na analizie problemów grup docelowych z danego obszaru, a dzięki właściwie przeprowadzonej analizie 
sytuacji zastanej, zaplanowane wsparcie będzie bardziej adekwatne do zgłaszanych potrzeb. 
Przedmiotowe kryterium przyczyni się do powstania stabilnych, prężnie działających OWES, tym samym 
pozwalając na realizację celu szczegółowego Programu.  
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

B.1.4 

Projekt zapewnia dostęp do świadczonej 
oferty na terenie każdego powiatu 

wchodzącego w skład danego subregionu, 
na terenie którego funkcjonuje dany OWES 

 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie zakres geograficzny podejmowanych działań, czy we wniosku 
o dofinansowanie projektu założono realizację działań we wszystkich powiatach jakie będzie obejmował 
projekt zgodnie ze standardem stanowiącym załącznik do Regulaminu konkursu. 

Celem stworzenia stabilnej sieci podmiotów otoczenia ekonomii społecznej oraz rozwoju ekonomii 
społecznej w regionie, istotne jest, aby na poziomie powiatów w sposób kompleksowy podejmowane były 
inicjatywy wspierające ekonomię społeczną i promujące jej idee w świadomości mieszkańców. W związku 
z powyższym wnioskodawca winien zapewnić pełną dostępność świadczonych w ramach projektu usług na 
terenie wszystkich powiatów wchodzących w skład danego subregionu.  

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 
wniosku) 

B.1.5 

Projekt zakłada współpracę OWES 
z pośrednikami finansowymi oferującymi 

instrumenty finansowe bezpośrednio 
podmiotom ekonomii społecznej, 
wybieranymi w ramach PO WER 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy w projekcie zaplanowano współpracę z pośrednikami 
finansowymi oferującymi instrumenty finansowe bezpośrednio podmiotom ekonomii społecznej, 
wybieranymi w ramach PO WER oraz czy wskazano zakres i zasady tej współpracy. 

Wymóg współpracy wynika z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.  

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 
wniosku) 
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B.1.6 

Projekt zakłada współpracę OWES 
z właściwymi terytorialnie PUP w zakresie 

przyznawania dotacji na tworzenie 
spółdzielni socjalnych i przystępowanie do 

spółdzielni socjalnych 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy w projekcie zaplanowano współpracę z właściwymi 
terytorialnie PUP w zakresie przyznawania dotacji na tworzenie spółdzielni socjalnych i przystępowanie do 
spółdzielni socjalnych wraz ze wskazaniem zakresu i zasady tej współpracy oraz czy wnioskodawca wskazał 
że posiada odpowiedni dokument potwierdzający nawiązanie tej współpracy (np. list intencyjny). 

Wymóg współpracy wynika z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.  

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 
wniosku) 

B.1.7 

Projekt zakłada współpracę OWES z LGD 
z obszaru subregionu na terenie którego 

funkcjonuje dany OWES w  celu wspierania 
zatrudnienia osób objętych wsparciem 

w ramach Osi 11 oraz w zakresie realizacji 
wspólnych inicjatyw lokalnych na rzecz 
ekonomii społecznej oraz budowania 

partnerstw na rzecz ekonomii społecznej 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy w projekcie zaplanowano współpracę z LGD z obszaru 
subregionu na terenie którego funkcjonuje dany OWES oraz czy wskazano zakres i zasady współpracy 
w celu wspierania zatrudnienia osób objętych wsparciem w ramach Osi 11 oraz zakres i zasady realizacji 
wspólnych inicjatyw lokalnych na rzecz ekonomii społecznej oraz budowania partnerstw na rzecz ekonomii 
społecznej. 
 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 
wniosku) 

B.1.8 

Projekt zakłada współpracę OWES z rops
131

, 
której elementem będzie co najmniej plan 

i zasady współpracy oraz realizacji 
wspólnych inicjatyw, z uwzględnieniem 
podziału zadań i obszarów kompetencji 
wynikających z Kujawsko-Pomorskiego 

Programu na Rzecz Ekonomii Społecznej do 
2020 r oraz organizację prac Podkomitetów 

Monitorujących Ekonomię Społeczną 
w subregionie 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy w projekcie zaplanowano współpracę z rops oraz czy 
wskazano, iż w ramach tej współpracy wypracowany zostanie co najmniej  plan i zasady współpracy oraz 
realizacji wspólnych inicjatyw, z uwzględnieniem podziału zadań i obszarów kompetencji wynikających 
z Kujawsko-Pomorskiego Programu na Rzecz Ekonomii Społecznej do 2020 r. oraz organizację prac 
Podkomitetów Monitorujących Ekonomię Społeczną (powołanych przez rops) w subregionie. 

Wymóg współpracy OWES z regionalnym koordynatorem rozwoju ekonomii społecznej wynika 
z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa 
z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i  Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego na lata 2014-2020.  

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 
wniosku) 

B.1.9 

Projekt zakłada współpracę z beneficjentami 
Działań 9.1, 9.2, 9.3 w celu wspierania 

zatrudnienia w sektorze ekonomii 
społecznej osób wychodzących z WTZ, CIS, 

placówek opiekuńczo - wychowawczych 
i innych tego typu placówek w ekonomii 
społecznej oraz zakładów poprawczych 

 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy w projekcie zaplanowano współpracę z beneficjentami 
Działań 9.1, 9.2, 9.3 oraz czy wskazano zakres i zasady współpracy w celu wspierania zatrudnienia 
w sektorze ekonomii społecznej osób wychodzących z WTZ, CIS, placówek opiekuńczo - wychowawczych 
i innych tego typu placówek w ekonomii społecznej oraz zakładów poprawczych. 

Wymóg współpracy wynika z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.  

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 
wniosku) 
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 Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. - art. 113 ust. 1 (Dz. U. z 2015 poz.163 z późn. zm.); 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040640593
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Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

B.1.10 

Projekt zakłada udzielanie bezzwrotnego 
wsparcia finansowego (dotacji) na 

utworzenie minimum 86 nowych miejsc 
pracy dla osób bezrobotnych, w rozumieniu 
art. 2 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 

2004 r. o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy  lub osób, 

o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 
13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym 

lub osób o umiarkowanym lub znacznym 
stopniu niepełnosprawności w rozumieniu 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy wnioskodawca założył  udzielanie bezzwrotnego wsparcia 
finansowego (dotacji) na utworzenie minimum 86 nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych, 
w rozumieniu art. 2 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy  lub osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu 
socjalnym lub osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z 
dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych: 
 poprzez tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych, 
 w istniejących przedsiębiorstwach społecznych, 
 w podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów 

w przedsiębiorstwa społeczne. 
 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 
wniosku) 

B.1.11 

Wnioskodawca zapewnienia trwałość 
utworzonych miejsc pracy przez okres co 
najmniej 12 miesięcy od dnia przyznania 
dotacji lub utworzenia stanowiska pracy 

(o ile ten termin jest późniejszy niż termin 
przyznania dotacji) 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie zadeklarowany okres zachowania trwałości utworzonych 
w ramach projektu miejsc pracy. W przypadku wskazania okresu krótszego niż 12 miesięcy od dnia 
przyznania dotacji lub utworzenia stanowiska pracy lub braku informacji w tym zakresie wniosek o 
dofinansowanie projektu zostanie odrzucony. W tym czasie zakończenie stosunku pracy z osobą 
zatrudnioną na nowo utworzonym stanowisku pracy może nastąpić wyłącznie z przyczyn leżących po 
stronie pracownika. 

Wymóg wynika z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego 
i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i  Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.  

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 
wniosku) 

B.1.12 
Projekt zakłada osiągnięcie wskaźników 

efektywnościowych na minimalnym 
poziomie określonym w definicji 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy wnioskodawca założył osiągniecie wymienionych 
wskaźników na określonym poziomie:  

a. dla usług animacji lokalnej (usług animacyjnych) i usług rozwoju ekonomii społecznej ( usług 
inkubacyjnych): 

 liczba grup inicjatywnych, które w wyniku działalności OWES  wypracowały założenia co do 
utworzenia podmiotu ekonomii społecznej -  na poziomie minimum 30 (średniorocznie minimum 
10), 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 
wniosku) 
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 liczba środowisk, które w wyniku działalności OWES przystąpiły do wspólnej realizacji 
przedsięwzięcia mającego na celu rozwój ekonomii społecznej -  na poziomie minimum 18 
(średniorocznie minimum 6), 

 liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku działalności OWES dla osób, wskazanych w definicji 
przedsiębiorstwa społecznego -  na poziomie minimum 21 (średniorocznie minimum 7), 

 liczba organizacji pozarządowych prowadzących działalność odpłatną pożytku publicznego lub 
działalność gospodarczą w wyniku działalności OWES -  na poziomie minimum 30 (średniorocznie 
minimum 10),. 

b. dla usług wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych (usług biznesowych): 

 liczba miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty utworzonych w wyniku działalności OWES we 
wspartych przedsiębiorstwach społecznych -  na poziomie minimum 21 (średniorocznie 
minimum 7), 

 procent wzrostu obrotów przedsiębiorstw społecznych objętych wsparciem -  na poziomie 
minimum 5% (średniorocznie). 
 

Wymóg współpracy wynika z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.  

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

B.1.13 

Projekt zakłada preferencje dla tworzenia 
miejsc pracy i przedsiębiorstw społecznych, 

których działalność dotyczy obszaru 
gospodarki odpadami, w tym 

wykorzystujących doświadczenia wynikające 
z realizacji Projektu CERREC 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy wśród kryteriów na podstawie których przyznawane będą 
dotacje na tworzenie nowych miejsc pracy uwzględnione zostanie kryterium preferujące tworzenie miejsc 
pracy w przedsiębiorstwach społecznych, których działalność dotyczy obszaru gospodarki odpadami, 
w tym wykorzystujących doświadczenia wynikające z realizacji Projektu CERREC. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 
wniosku) 

B.1.14 

Projekt zakłada preferencje dla tworzenia 
miejsc pracy i przedsiębiorstw społecznych 

w kluczowych sferach rozwojowych 
wskazanych w Działaniu 1.4 KPRES oraz 

w kierunkach rozwoju określonych 
w strategii rozwoju województwa 

i Kujawsko-Pomorskim Programie na Rzecz 
Ekonomii Społecznej do roku 2020 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy wśród kryteriów na podstawie których przyznawane będą 
dotacje na tworzenie nowych miejsc pracy uwzględnione zostanie kryterium preferujące tworzenie miejsc 
pracy w kluczowych sferach rozwojowych wskazanych w Działaniu 1.4 KPRES, tj. zrównoważony rozwój, 
solidarność pokoleń, polityka rodzinna, turystyka społeczna, budownictwo społeczne, lokalne produkty 
kulturowe oraz w kierunkach rozwoju określonych w strategii rozwoju województwa i Kujawsko-
Pomorskim Programie na Rzecz Ekonomii Społecznej do roku 2020. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 
wniosku) 
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B.1.15 

W przypadku zlecania zadań lub usług 
w ramach projektu minimum 20% ich 

wartości winna być zlecana  podmiotom 
ekonomii społecznej w przypadku zakupów 

nieobjętych ustawą z 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych 

W ramach kryterium ocenie podlegać będą zasady/sposób i wartość zlecania zadań lub usług (w przypadku 
jeżeli projekt zakłada zlecanie zadań lub usług).  

Zapis w takiej formule będzie stanowił impuls do włączania usług podmiotów ekonomii społecznej oraz 
wspierał zatrudnienie w istniejących i nowo powstających w województwie podmiotach ekonomii 
społecznej. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie/nie dotyczy 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 
wniosku) 

B.1.16 
Wkład własny został określony na 

prawidłowym poziomie 

Ocenie podlega, czy wkład własny stanowi nie mniej niż 5%
132

 wydatków kwalifikowalnych projektu. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 
wniosku) 

B.2 Kryteria premiujące 

  

                                                           
132 wskazany % dotyczy wyłącznie części budżetu projektu pomniejszonego o środki przekazywane przez beneficjentów na tworzenie miejsc pracy (dotacji i wsparcia pomostowego) w ekonomii społecznej, które 
podlegają dofinansowaniu w 100% z budżetu państwa. 
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B.2.1 

Wnioskodawca zapewnienia trwałość 
utworzonych miejsc pracy przez wskazany 

okres od dnia przyznania dotacji lub 
utworzenia stanowiska pracy (o ile ten 

termin jest późniejszy niż termin przyznania 
dotacji) 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie zadeklarowany okres zachowania trwałości utworzonych 
w ramach projektu miejsc pracy.  

Punkty będą przyznawane w następujący sposób, w zależności od deklarowanego okresu trwałości: 

24 miesięcy – 5 pkt. 

36 miesięcy – 10 pkt. 

48 miesięcy – 15 pkt. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Projekty, które 
otrzymały minimum 

punktowe od obydwu 
oceniających  podczas 

oceny spełniania 
kryteriów 

merytorycznych 
(punktowych) oraz 
spełniają kryteria 

premiujące, otrzymują 
premię punktową 
(maksymalnie 15 

punktów). 
Projekty, które nie 
spełniają kryteriów 

premiujących, nie tracą 
punktów uzyskanych 

w ramach oceny 
formalno-merytorycznej. 

Waga punktowa 
poszczególnych 

kryteriów premiujących 
określona jest przy 
definicji kryterium. 

 
 

 

Kryteria szczegółowe wyboru projektu 
 

 

 

Działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe 
 

 
 

Poddziałanie: 10.2.3 Kształcenie zawodowe 
Oś priorytetowa: 10 Innowacyjna edukacja    
Priorytet Inwestycyjny: 10 iv Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia 
do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania 
umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w 
ścisłej współpracy z pracodawcami 
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Cel szczegółowy: Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych, w szczególności poprzez podniesienie efektywności kształcenia 
zawodowego  
Schemat: Zwiększenie efektywności kształcenia zawodowego w technikach 

 
   

 

Kryterium  Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

B. Kryteria szczegółowe 

B.1 Kryteria dostępu PODDZIAŁANIE 10.2.3 

  

B.1.1 
Wnioskodawca składa maksymalnie 
2 wnioski o dofinansowanie projektu 

w odpowiedzi na dany konkurs 

Kryterium oznacza, że jeden podmiot, w ramach złożonych wniosków 
o dofinansowanie projektu, może wystąpić maksymalnie dwa razy tzn.: 

4. dwa razy jako lider  
5. lub dwa razy jako partner 
6. lub raz jako lider a raz jako partner. 

W przypadku wnioskodawcy/partnera, którego jednostki/oddziały terenowe 
posiadają osobowość prawną, jednostki/oddziały te mogą składać wnioski 
o dofinansowanie projektu niezależnie od jednostki głównej. 

W przypadku wnioskodawcy/partnera, którego jednostki/oddziały terenowe nie 
posiadają osobowości prawnej, jednostki/oddziały te mogą składać wnioski 
w ramach niniejszego konkursu, po uzyskaniu zgody jednostki głównej tj. 
pełnomocnictwa szczególnego do działania w ramach niniejszego konkursu, 
w imieniu tej jednostki. 

UWAGA: 

Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu przez jednostkę/oddział terenowy 
nieposiadający osobowości prawnej, które będą wskazane jako realizator we 
wniosku o dofinansowanie projektu, nie wyczerpuje limitu 2 wniosków złożonych 
przez jednostkę główną lub pozostałe jednostki/oddziały terenowe. Każda 
jednostka główna oraz każda jednostka/oddział terenowy może złożyć 
maksymalnie po 2 wnioski o dofinansowanie projektu w odpowiedzi na konkurs 
tzn.: 

4. dwa razy jako lider  

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 
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5. lub dwa razy jako partner 
6. lub raz jako lider a raz jako partner. 

Złożenie więcej niż dwóch wniosków  o dofinansowanie projektu przez danego 
wnioskodawcę skutkuje odrzuceniem wszystkich projektów przez niego 
złożonych. Wystąpienie w konkursie więcej niż dwa razy jako partner skutkuje 
odrzuceniem wszystkich projektów, w których występuje jako  partner.  
 
Kryterium weryfikowane na podstawie Rejestru wniosków o dofinansowanie 
projektu złożonych w odpowiedzi na konkurs. 

B.1.2 
Projekt jest zgodny z właściwym typem 
projektu  przewidzianym do wsparcia 

w ramach Poddziałania 

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z następującym zakresem działań: 
1. Rozwój kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społeczno-

gospodarczym, obejmujący w szczególności:  
a) realizację dodatkowego wsparcia służącego podnoszeniu, nabywaniu oraz 

uzupełnianiu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, 
dostosowanego do potrzeb pracodawców, w szczególności poprzez:  
i. dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne ukierunkowane na 

uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji 
zawodowych,  

ii. wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień 
zwiększających ich szanse na rynku pracy,  

b) realizację wsparcia nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów 
praktycznej nauki zawodu ukierunkowanego na doskonalenie umiejętności 
i kompetencji zawodowych, związanych z nauczanym zawodem,  

c) wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania zawodowego,  
d) tworzenie w technikach warunków odzwierciedlających naturalne warunki 

pracy właściwe dla nauczanych zawodów obejmujące wyposażenie 
pracowni lub warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa 
zawodowego.  

 
2. Realizacja wysokiej jakości staży zawodowych dla uczniów szkół i placówek 

kształcenia zawodowego i ogólnego we współpracy z pracodawcami, w tym 
podniesienie kwalifikacji i kompetencji opiekunów stażystów u 
pracodawców. 

 
Działania realizowane w projekcie muszą być realizowane we współpracy 
z przedsiębiorcami, zakładając minimalny poziom współpracy polegający na 
opiniowaniu (dotyczy działań typu 1). 
 

Wsparcie w zakresie doposażenia/ wyposażenia szkół i placówek kształcenia 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 
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zawodowego nie może stanowić odrębnego typu wsparcia. 
 

Umożliwia się wsparcie w zakresie wizyt studyjnych w jednostkach 
prowadzących kształcenie zawodowe i u pracodawców, jednak koszt tego 
zadania nie może przekroczyć 5% wartości projektu. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

B.1.3 
Projekt jest skierowany do właściwej 

grupy docelowej 

Ocenia podlega, czy projekt jest skierowany do grup docelowych: 

 technika
133

, 

 uczniowie techników, 

 instruktorzy praktycznej nauki zawodu oraz opiekunowie staży 
u pracodawców, 

 nauczyciele i/lub pracownicy pedagogiczni kształcenia zawodowego 
w technikach, 

 podmioty otoczenia społeczno-gospodarczego.  

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

B.1.4 
Wartość projektu jest wyższa od 

minimalnej możliwej wartości projektu 

Ocenie podlega, czy wartość projektu stanowi nie mniej niż 4 mln zł. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

B.1.5 
Wkład własny został określony na 

poziomie nie mniejszym niż 5% 

 
Ocenie podlega, czy wkład własny stanowi nie mniej niż 5% wydatków 
kwalifikowalnych projektu. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

B.1.6 
Projekt może być realizowany przez 

okres nie dłuższy niż 3 lata 

Ocenie podlega, czy projekt nie będzie trwał dłużej niż 3 lata. 
 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

B.1.7 
Projekt stanowi uzupełnienie działań 

prowadzonych przez technika 

Ocenie podlega, czy przedsięwzięcia finansowane ze środków EFS będą stanowiły 

uzupełnienie działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez 

technika.  

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

                                                           
133

 Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 3) lit a Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty poprzez technika należy rozumieć - czteroletnie technikum, którego ukończenie 
umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także uzyskanie 
świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. 
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Skala działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez 
technika  (nakłady środków na ich realizację) nie ulegnie zmniejszeniu w stosunku 
do skali działań (nakładów) prowadzonych  przez te technika w okresie 12 
miesięcy poprzedzających rozpoczęcie realizacji projektu (średniomiesięcznie).  
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.  

B.1.8 
Realizacja wsparcia została 

zaplanowana na podstawie diagnoz 

Ocenie podlega, czy realizacja wsparcia została zaplanowana: 

1. na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania techników 
w tym zakresie. Diagnoza powinna być przygotowana i przeprowadzona 
przez szkołę, placówkę systemu oświaty lub inny podmiot prowadzący 
działalność o charakterze edukacyjnym lub badawczym oraz zatwierdzona 
przez organ prowadzący. Podmiot przeprowadzający diagnozę powinien 
mieć możliwość skorzystania ze wsparcia instytucji systemu wspomagania 
pracy szkół, tj. placówki doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-
pedagogicznej, biblioteki pedagogicznej. Diagnoza powinna zawierać analizę 
sytuacji na lokalnym i regionalnym rynku pracy (z uwzględnieniem wyników 
badań wojewódzkiego i powiatowych urzędów pracy z terenu województwa, 
w szczególności: monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych, 
barometr zawodów, badania pracodawców) lub innych raportów z badań 
dotyczących zapotrzebowania na działania objęte projektem. Niezbędne 
informacje w powyższym zakresie dostępne są m.in. na stronie internetowej 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu (www.wup.torun.pl) w zakładkach: 
Statystyki, Publikacje. Wnioski z opracowania muszą zostać opisane we 
wniosku o dofinansowanie projektu. 

2. w zakresie: wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych, na podstawie 
zdiagnozowanego zapotrzebowania techników w tym zakresie, a także 
posiadanego przez nie wyposażenia. Diagnoza powinna uwzględniać 
rekomendacje instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego 
(w szczególności ze strony przedsiębiorców) techników. Wnioski z diagnozy 
muszą zostać opisane we wniosku o dofinansowanie projektu. 

Wymagana jest zgodność ze szczegółowym katalogiem wyposażenia 
pracowni lub warsztatów szkolnych, który został opracowany przez MEN dla 
190 zawodów i jest udostępniony za pośrednictwem strony internetowej 
www.koweziu.edu.pl, jak również ze standardem wyposażenia określonym 
w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

http://www.koweziu.edu.pl/
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2020. 

Istotne jest, że wsparcie w zakresie doposażenia/ wyposażenia techników, 
nie stanowi odrębnego typu wsparcia.  

Jeżeli diagnoza wykaże potrzeby infrastrukturalne lub sprzętowe, które nie 
mogą być zaspokojone w ramach projektu finansowanego ze środków EFS, 
wówczas wnioskodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia analizy 
komplementarności, tj. weryfikacji innych źródeł sfinansowania tych 
wydatków. 

3. w zakresie dostosowywania oferty edukacyjnej w technikach do potrzeb 
regionalnego i lokalnego rynku pracy, z uwzględnieniem prognoz 
dotyczących zapotrzebowania na określone zawody i wykształcenie 
w określonych branżach, z wykorzystaniem ogólnopolskich i regionalnych 
badań i analiz oraz uzupełniająco informacji ilościowych i jakościowych 
dostępnych za pośrednictwem powołanego z inicjatywy Komisji Europejskiej 
portalu EU Skills Panorama. Wnioski z opracowania muszą zostać opisane we 
wniosku o dofinansowanie projektu. 

Diagnoza opisana w pkt. 1 jest obligatoryjna, natomiast w pkt. 2 i 3 jest 

uzależniona od zakresu działań, których realizację założono w projekcie. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

B.1.9 

Projekt zakłada realizację działań 
dotyczących kształcenia w zawodach 

rekomendowanych przez Wojewódzką 
Radę Rynku Pracy   

Ocenie podlega czy projekt zakłada realizację działań dotyczących kształcenia 
w zawodach znajdujących się na wspólnej liście zawodów rekomendowanych 
przez Wojewódzką Radę Rynku Pracy uwzględniającej potencjały rozwojowe 
w ramach inteligentnych specjalizacji (lista stanowi załącznik do regulaminu 
konkursu).  
 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

B.1.10 

Jeżeli projekt zakłada interwencję 
polegającą na doskonaleniu 
umiejętności i kompetencji 

zawodowych nauczycieli zawodu i 
instruktorów praktycznej nauki zawodu 

to musi być ona zgodna z potrzebami 
technikum prowadzącego kształcenie 

zawodowe we współpracy 

Ocenie podlega czy projekt zakłada wsparcie obejmujące doskonalenie 
umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów 
praktycznej nauki zawodu, które musi być: 
1. zgodne z potrzebami wynikającymi z planu rozwoju technikum 

prowadzącego kształcenie zawodowe, z zapotrzebowania ww. podmiotów 
na nabycie przez nauczycieli kształcenia zawodowego określonych 
kwalifikacji lub kompetencji oraz z zapotrzebowania rynku pracy.  
Diagnoza musi obejmować również analizę zapotrzebowania na szkolenia 

Tak/nie/nie dotyczy 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 
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z instytucjami otoczenia społeczno-
gospodarczego 

nauczycieli z obsługi wyposażenia. W przypadku gdy, w celu poprawnego 
wykorzystania zakupionego w projekcie wyposażenia, zidentyfikowana 
zostanie konieczność przeszkolenia nauczycieli, szkolenia takie muszą 
stanowić element projektu. 

2. prowadzone z wykorzystaniem doświadczenia, działających na poziomie 
wojewódzkim i lokalnym, akredytowanych placówek doskonalenia 
nauczycieli. 

3. realizowane we współpracy z instytucjami otoczenia społeczno-
gospodarczego techników prowadzących kształcenie zawodowe, w tym 
w szczególności z przedsiębiorcami lub pracodawcami działającymi na 
obszarze, na którym znajduje się dane technikum. 

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

B.1.11 

Jeżeli projekt przewiduje wydatki 
związane z zakupem sprzętu lub 
infrastruktury (w ramach cross-

financingu) w technikach to niezbędne 
jest  zapewnienie trwałości inwestycji 

z EFS 

Ocenie podlega czy projekt zakłada zachowanie trwałości projektu po 
zakończeniu jego realizacji co najmniej przez okres odpowiadający okresowi 
realizacji projektu, jednak nie krótszy niż 2 lata od daty zakończenia realizacji 
projektu. 
 
Trwałość jest rozumiana jako posiadanie i wykorzystanie sprawnego/zdatnego do 
użytkowania sprzętu/infrastruktury w w/w okresie.  
W przypadku zniszczenia, kradzieży lub innych zdarzeń wnioskodawca jest 
zobowiązany do uzupełnienia stanu/ naprawy sprzętu czy infrastruktury a okres 
braku funkcjonalności jest odliczany od okresu trwałości.  
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie/ nie dotyczy 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

B.1.12 

 
Wartość projektu

134
 nie przekracza 

kwoty obliczonej jako iloczyn, 
określonej we wniosku o 

dofinansowanie projektu, wartości 
docelowej wskaźnika 

„Liczba uczniów szkół i placówek 
kształcenia zawodowego 

uczestniczących w stażach 
u pracodawcy” i kwoty  

13.000,00 zł.  

 
Ocenie podlegać będzie poprawność ustalenia wartości projektu biorąc pod 
uwagę, że nie może być ona większa niż iloczyn założonej w projekcie wartości 
docelowej wskaźnika „Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego 
uczestniczących w stażach u pracodawcy” i kwoty 13.000,00 zł. Kryterium 
niezbędne w celu zapewnienia realizacji wskaźników założonych w ramach 
Poddziałania 10.2.3.  
 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

                                                           
134

 Wartość projektu obejmuje wszystkie wydatki (w tym koszty pośrednie i bezpośrednie) przewidziane w ramach projektu zgodnie z planowanymi zadaniami, w tym m.in. koszty związane z odbywaniem stażu 

zawodowego (np. koszty dojazdu, koszty zakupu odzieży roboczej, wyposażenie stanowiska pracy, koszty eksploatacji materiałów i narzędzi, szkolenia BHP stażysty itp.). Zasady określania wysokości kosztów stażu 
zawodowego określone zostały w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. 
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B.1.13 

Jeśli projekt przewiduje realizację 
podniesienia, nabycia lub uzupełnienia 
wiedzy lub umiejętności to ich efektem 
jest uzyskanie kwalifikacji lub nabycie 

kompetencji (w rozumieniu Wytycznych 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju 

w zakresie monitorowania postępu 
rzeczowego realizacji programów 
operacyjnych na lata 2014-2020), 

potwierdzonych odpowiednim 
dokumentem (np. certyfikatem). 

Uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji 
jest każdorazowo weryfikowane 

poprzez 
przeprowadzenie odpowiedniego ich 

sprawdzenia (np. w formie egzaminu). 

Kryterium odnosi się do projektów, w których zaplanowano wsparcie w postaci 

podniesienia, nabycia lub uzupełnienia wiedzy lub umiejętności. Formalna 

weryfikacja wiedzy i umiejętności wpłynie pozytywnie na zwiększenie 

wiarygodności uzyskanych przez uczestnika projektu kwalifikacji i/lub 

kompetencji.  

Poprzez uzyskanie kwalifikacji należy rozumieć określony zestaw efektów uczenia 

się (kompetencji), których osiągnięcie zostało formalnie potwierdzone przez 

upoważnioną do tego instytucję zgodnie z ustalonymi standardami. Nadanie 

kwalifikacji następuje w wyniku walidacji i certyfikacji.  

Kompetencje to wyodrębniony zestaw efektów uczenia się. Opis kompetencji 

zawiera jasno określone warunki, które powinien spełniać uczestnik projektu 

ubiegający się o nabycie kompetencji, tj. wyczerpującą informację o efektach 

uczenia się oraz kryteria i  metody ich weryfikacji. Nabycie kompetencji 

weryfikowane będzie w 4 etapach: 

Zakres – zdefiniowanie grupy docelowej do objęcia wsparciem oraz wybranie 

obszaru interwencji EFS, który będzie poddany ocenie; 

Wzorzec – zdefiniowanie standardu wymagań, tj. efektów uczenia się, które 

osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań projektowych; 

Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów 

oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie; 

Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi 

wymaganiami (określonymi na etapie II z efektami uczenia się) po zakończeniu 

wsparcia udzielanego danej osobie. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie/ nie dotyczy 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

B.1.14 

Jeżeli projekt zakłada wsparcie uczniów 
w zakresie zdobywania dodatkowych 

uprawnień zwiększających ich szanse na 
rynku pracy to muszą prowadzić one do 

uzyskania kwalifikacji lub nabycia 
kompetencji 

Ocenie podlegają założenia wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu 

w zakresie zdobywania przez uczniów dodatkowych uprawnień zwiększających 

ich szanse na rynku pracy. 

Uprawnienia te muszą prowadzić do uzyskania kwalifikacji lub nabycia 

Tak/nie/nie dotyczy 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 
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kompetencji zgodnie z definicją wskazaną w Kryterium B.1.13. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

B.2 Kryteria premiujące 

  

 B.2.1 
Wnioskodawca zakłada udział 

w projekcie co najmniej 500 uczniów  
 

Ocenie podlegają zapisy wniosku o dofinansowanie projektu ze względu na 
wskazaną liczbę uczniów. 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

4. 500 uczniów  - 5 pkt. 

5. 501-1000 uczniów  - 10 pkt. 

6. 1001-i więcej  - 20 pkt. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Projekty, które otrzymały minimum punktowe od 
obydwu oceniających  podczas oceny spełniania 
kryteriów merytorycznych oraz spełniają kryteria 

premiujące, otrzymują premię punktową 
(maksymalnie 40 punktów). 

Projekty, które nie spełniają kryteriów 
premiujących, nie tracą punktów uzyskanych 

w ramach oceny formalno-merytorycznej. Waga 
punktowa poszczególnych kryteriów premiujących 

określona jest przy definicji kryterium. 
  

 B.2.2 

 
Projekt zakłada realizację działań 
w zawodach o niskiej zdawalności 
egzaminów, tj. poniżej średniej dla 
danego zawodu lub poszczególnych 

kwalifikacji 

W celu zmniejszenia zróżnicowania międzyszkolnego w odniesieniu do 

osiąganych rezultatów, premiowana będzie realizacja projektów, w których 

wsparcie dotyczyło będzie, w co najmniej 50%,  zawodów lub kwalifikacji w 

których zdawalność egzaminów jest najniższa, tj. poniżej średniej dla 

województwa kujawsko-pomorskiego z ostatnich przeprowadzonych egzaminów 

z zakresu poszczególnych zawodów lub z zakresu poszczególnych kwalifikacji. 

W przypadku przeprowadzenia przez szkołę egzaminów zarówno w starej, jak 

również nowej formule, brana jest pod uwagę niższa uzyskana zdawalność. 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:  

Tak  – 5 pkt. 
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Nie  – 0 pkt. 

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie. 

B.2.3 
Projekt skierowany jest w co najmniej 
50% do uczniów zamieszkujących na 

obszarach wiejskich 

Ocenie podlega czy projekt skierowany jest, w co najmniej 50%, do uczniów 
zamieszkujących na obszarach wiejskich [zgodnie z załącznikiem 8 do SZOOP: 
Obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia) określone według klasyfikacji 
DEGURBA]. 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

Tak  –  2 pkt. 

 Nie  – 0 pkt.  

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

B.2.4 

Jeżeli projekt zakłada doskonalenie 
umiejętności i kompetencji 

zawodowych, związanych z nauczanym 
zawodem, nauczycieli kształcenia 
zawodowego, preferowana jest 

realizacja studiów  podyplomowych lub 
kursów kwalifikacyjnych 

przygotowujących do wykonywania 
zawodu   

 

Ocenie podlega czy projekt preferuje w pierwszej kolejności studia podyplomowe 
lub kursy kwalifikacyjne przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela 
kształcenia zawodowego w ramach: 

1. zawodów nowo wprowadzonych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa 
zawodowego,  

2. zawodów wprowadzonych w efekcie modernizacji oferty kształcenia 
zawodowego  

3. albo tworzenia nowych kierunków nauczania lub zawodów, na które 
występuje deficyt na regionalnym lub lokalnym rynku pracy oraz braki 
kadrowe wśród nauczycieli kształcenia zawodowego. 

 
Punkty będą przyznawane dla projektów zakładających w 30% skierowanie 
wsparcia do nauczyciela zawodu wskazanego powyżej. 
Tak  – 5 pkt. 
Nie  – 0 pkt.  
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 
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B.2.5 
W ramach projektu utworzona zostanie 

pracownia międzyszkolna  

Ocenie podlega czy w ramach projektu utworzona zostanie pracownia 
międzyszkolna. 
 
Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 
Tak – 3 pkt. 
Nie – 0 pkt. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

B.2.6 
Udział finansowy pracodawców 

w kosztach organizacji i prowadzenia 
staży zawodowych  

Ocenie podlega partycypacja finansowa pracodawcy, w wymiarze co najmniej 5%, 
w kosztach organizacji i prowadzenia staży zawodowych. 
 
Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 
Tak – 5 pkt. 
Nie – 0 pkt. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

 


