
           Załącznik do Uchwały Nr 20/2016 

Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 

            z dnia 26 kwietnia 2016 r.  

Kryteria wyboru projektu 

Działanie:  4.1 Przeciwdziałanie zagrożeniom 

Poddziałanie:  4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych 

Oś Priorytetowa: 4 Region przyjazny środowisku 

Priorytet inwestycyjny:  5b Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń przy jednoczesnym zwiększeniu 

odporności na klęski i katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i katastrofami  

Cel szczegółowy:  Doposażenie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w sprzęt ratowniczy  

 
 

 

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 złożył wniosek o dofinansowanie projektu 

w terminie oraz do instytucji wskazanej w ogłoszeniu o konkursie. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

 

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, 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.: 

 

- Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Kujawsko-

Pomorskiego;  

- Ochotniczą Straż Pożarną (wyłącznie w partnerstwie z Oddziałem Wojewódzkiego Związku 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wniosku) 
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Ochotniczych Straży Pożarnych). 

 

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

 

B.2 

 

Niepodleganie wykluczeniu  

z możliwości otrzymania 

dofinansowania ze środków Unii 

Europejskiej 

 

Ocenie podlega czy wnioskodawca projektu 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 oświadczenie stanowiące integralną część 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wniosku) 

B.3 Miejsce realizacji projektu 

 

Ocenie podlega czy projekt realizowany jest na terytorium województwa kujawsko-

pomorskiego. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wniosku) 

B.4 

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 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wniosku) 

B.5 

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) 
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B.6 

 

Projekt jest zgodny z typami 

projektów przewidzianymi do 

wsparcia w ramach Działania/ 

Poddziałania 

Ocenie podlega czy projekt jest zgodny z następującym typem projektu: 

 

Zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia obiektów dla jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych, funkcjonujących w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, niezbędnego  

do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zagrożeń naturalnych 

i poważnych awarii.  

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wniosku) 

B.7 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 wniosek o dofinansowanie projektu. 

 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wniosku) 

B.8 
Prawidłowość określenia wkładu 

własnego  

Ocenie podlega czy wkład własny Wnioskodawcy oraz partnerów (jeśli dotyczy), stanowi  

nie mniej niż 15% w wydatkach kwalifikowalnych projektu.  

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wniosku) 

B.9 

 

Projekt nie został zakończony przed 

złożeniem wniosku o dofinansowanie 

projektu 

 

Ocenie podlega czy projekt nie został zakończony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

Zgodnie z art. 65 ust. 6 Rozporządzenia nr 1303/2013
1
nie uzyskają wsparcia projekty, jeśli 

zostały 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 będzie weryfikowane w oparciu o oświadczenie stanowiące integralną część 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wniosku) 

                                                           
1
 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. U. UE L 2013, nr 347, s.320 ze zm.). 
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B.10 
Gotowość techniczna projektu do 

realizacji 

 

Ocenie podlega zaawansowanie prac przygotowawczych do uruchomienia projektu w zakresie 

dostaw i usług oraz innych projektów, dla których nie jest wymagane pozwolenie  

na budowę/zgłoszenie budowy. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

 

Tak/nie/nie dotyczy (niespełnienie 

kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

B.11 Trwałość operacji 

 

Ocenie podlega czy wnioskodawca gwarantuje zachowanie trwałości operacji zgodnie z art. 71 

Rozporządzenia  

nr 1303/2013
2
. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu.  

 

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 i uwzględnia czas niezbędny  

na realizację procedur zamówień publicznych, 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 wniosek o dofinansowanie projektu. 

 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wniosku) 

                                                           
2
 Patrz przypis 1 
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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 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 wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki. 

 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wniosku) 

B.14 
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. W szczególności ocenie podlegać będzie czy infrastruktura 

została zaprojektowana/ zostanie 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.15 

 

Wykonalność finansowa  

i ekonomiczna projektu 

 

Ocenie podlega, czy analiza finansowa i ekonomiczna przedsięwzięcia została przeprowadzona 

w sposób poprawny, w szczególności oceniane będzie: 

- prawidłowość założeń przyjętych do analizy i poprawność dokonanych obliczeń, 

- poprawność obliczenia poziomu dofinansowania (z uwzględnieniem przepisów 

dotyczących projektów generujących dochód, jeśli dotyczy), 

 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wniosku) 
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- trwałość finansowa w przyjętym okresie odniesienia, 

- prawidłowość określenia źródeł finansowania projektu. 

 

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

 

B.16 
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. 

 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wniosku) 

C.1 Kryteria merytoryczne szczegółowe – dostępowe 

C.1.1 

Projekt zapewnia realizację celów 

Działania/Poddziałania 

 

 

Ocenie podlega czy projekt umożliwi zrealizowanie celu Działania, tj. czy przyczynia się  

do zapewnienia skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych, usuwania skutków zagrożeń 

naturalnych, przeciwdziałania poważnym awariom. 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. 

 

 

 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wniosku) 

 

 

 

C.1.2 

 

Wpływ projektu na wsparcie 

jednostek Ochotniczej Straży 

Pożarnej 
 

 

Ocenie podlega wsparcie udzielone jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Województwie 

Kujawsko-Pomorskim, funkcjonującym w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym (stan na 

dzień 31.12.2015 r.) 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

 

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 
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C.2.1 Zasięg oddziaływania projektu 

 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie zasięg odziaływania projektu. Preferowane będą 

projekty, których rezultaty dostępne będą w większej liczbie powiatów. Punkty należy 

przyznać w następujący sposób: 

- oddziaływanie na terenie 1 powiatu - 1 pkt, 

- oddziaływanie na terenie 2 powiatów - 2 pkt, 

- oddziaływanie na terenie 3 powiatów - 3 pkt, 

- oddziaływanie na terenie 4 powiatów - 4 pkt, 

- oddziaływanie na terenie 5 i więcej powiatów - 5 pkt 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

 

0 - 5 według oceny 1 

C.2.2 Stan techniczny wyposażenia  

 

Ocenie będzie podlegać stopień w jakim, w wyniku realizacji projektu, unowocześnione 

zostanie wyposażenie jednostek ratownictwa w stosunku do posiadanego przed realizacją 

projektu, do potrzeb wynikających z podniesienia jakości działań ratowniczych w sytuacji 

usuwania skutków katastrof naturalnych, klęsk żywiołowych lub poważnych awarii oraz 

obowiązujących jednostkę standardów. Punkty należy przyznać jeśli co najmniej 50% 

jednostek ratownictwa objętych projektem posiada wyposażenie będące przedmiotem 

projektu:  
-  nowsze/równe niż 10 lat – 0 pkt, 

-  starsze/równe 11-15 lat – 1 pkt, 

-  starsze/równe 16-20 lat – 2 pkt, 

-  starsze/równe niż 21 lat – 3 pkt, 

-  nie posiada wyposażenia będącego przedmiotem projektu – 4 pkt 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

0 - 4 według oceny 1 

 


