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Ogólne kryteria wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w zakresie Europejskiego Funduszu 

Społecznego  

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 konkurs1 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie projektu 

w terminie oraz do instytucji wskazanej w Regulaminie konkursu2, 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) 

  

                                                           
1 Wszędzie, gdzie jest mowa o „konkursie”, należy przez to rozumieć konkurs lub wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. 
2 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 wniosek 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 cywilnego3 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 

podlegają podwójnemu finansowaniu 

Ocenie podlega, czy wydatki przewidziane do poniesienia w ramach projektu nie są 

i nie będą współfinansowane z innych unijnych instrumentów finansowych, w tym 

z innych funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz czy żaden wydatek 

ponoszony w ramach projektu nie podlega podwójnemu finansowaniu.  

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o oświadczenie stanowiące integralną część 

Tak/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

  

                                                           
3 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380) 
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wniosku o dofinansowanie projektu. 

A.1.8 

Realizacja projektu jest zgodna 

z przepisami art. 65 ust. 6 i art. 125 ust. 

3 lit. e) i f) rozporządzenia 1303/20134 

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 obrót5 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 zatwierdzony rok obrotowy lub za 

zamknięty i zatwierdzony rok kalendarzowy. Wskazany obrót musi dotyczyć 

Tak/nie/nie dotyczy  

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

  

                                                           
4 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.) 
5 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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jednego z trzech ostatnich lat i być równy lub wyższy od rocznych wydatków 

(łącznie z kosztami pośrednimi) w projekcie. W przypadku, gdy projekt trwa dłużej 

niż jeden rok (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. 

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 wnioskodawcą 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, porównywany jest 

tylko obrót podmiotu niebędącego jednostką sektora finansów publicznych 

z planowanymi wydatkami, które podmiot ten będzie ponosił w takcie realizacji 

projektu  

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 lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną formę działalności 

na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, gdzie przechowywana jest pełna 

oryginalna dokumentacja wdrażanego projektu (z wyłączeniem dokumentów, 

których miejsce przechowywania uregulowano odpowiednimi przepisami). 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

A.2  Kryteria horyzontalne  
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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) 

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 publicznego6  nie 

przekracza wyrażonej w zł równowartości 100 000 Euro7 , 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) 

  

                                                           
6 Wkład publiczny rozumiany jako suma wnioskowanego dofinansowania oraz wkładu własnego publicznego. 
7 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.2.5 

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. 

 

Ocena spełnienia kryteriów wyboru projektu polega 

na dokonaniu oceny bezwarunkowej 

TAK/NIE 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) lub oceny warunkowej. 

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
k

o
śc

i 
p

ro
je

k
tu

 

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 

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 

co najmniej dwóch oceniających minimum 60% 
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i Regulaminu konkursu. 

 

Projekt może uzyskać maksymalnie 10 pkt. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

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 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 

projektu8, 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. 

                                                           
8 dotyczy projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 5 mln zł. 
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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 
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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 IOK9. 

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. 
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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. 

                                                           
9 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. 

 


