
Komunikat dotyczący zmiany Regulaminu konkursu w ramach 
Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury Schemat: 
Imprezy kulturalne (konkurs Nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-005/15) 

Informujemy, że Komitet Monitorujący uchwałą nr 57/2016 z dnia 28.06.2016r. przyjął 
zmienione kryteria wyboru projektów do działania 4.4. Ochrona i rozwój zasobów kultury, 
Schemat: Imprezy kulturalne. W związku z tym Instytucja Zarządzająca RPO WK-P uchwałą 
nr 30/1166/16 z dnia 27 lipca 2016 r. dokonała zmiany załącznika nr 5 do Regulaminu 
konkursu – Kryteria wyboru projektów.  
Zmieniony dokument został zamieszczony pod ogłoszeniem o konkursie. 
 
Poniżej przedstawiamy zmiany, które zostały wprowadzone w kryteriach wyboru projektów: 
 
Nr 

kryt
eriu
m 

zapisy przed zmianą kryteriów zapisy po zmianie kryteriów 

B.2. 

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. 
 
Opis znaczenia kryterium: 
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. z 2016 r. poz. 217]. 
 
Kryterium będzie weryfikowane w oparciu  
o oświadczenie wnioskodawcy stanowiące integralną 
część formularza wniosku o dofinansowanie projektu. 
 
Opis znaczenia kryterium: 
Tak/nie/nie dotyczy (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

B.6. 

B.6 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). 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie wniosku  
o dofinansowanie projektu. 

B.6 Zgodność z prawem pomocy publicznej. 
Ocena będzie polegać na sprawdzeniu czy w projekcie 
nie wystąpi pomoc publiczna lub czy jest ona zgodna  
z rozporządzeniem KE nr 651/20141, w szczególności  
z art. 53 Pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa 
kulturowego. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie wniosku  
o dofinansowanie projektu. 

B.15 

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 

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 

                                                 
1 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne  
z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r. s. 1 i nast.) 



a uzasadnienie to zostanie uznane przez osobę oceniającą 
za trafne i poprawne.  
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku  
o dofinansowanie projektu. 

ww. zasad a uzasadnienie to zostanie uznane przez 
osobę oceniającą za trafne i poprawne2.  
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek  
o dofinansowanie projektu oraz załączniki. 

C.1.1 

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. 

C.1.1 Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu 
przed rozpoczęciem imprezy kulturalnej. 
Ocenie podlega, czy wniosek został złożony  przed  
rozpoczęciem imprezy kulturalnej. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek  
o dofinansowanie projektu. 

C.1.3 

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 projektu3, 

− 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. 

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: 
− poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych 

projektu (z wyłączeniem kosztów zarządzania) nie 
przekracza wartości wkładu prywatnego  
w realizację projektu4,  

− poziom dofinansowania zadania związanego  
z zarządzaniem projektem nie może przekroczyć 
85% kosztów kwalifikowalnych tego zadania, 

− 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 wniosek  
o dofinansowanie projektu oraz załączniki. 

C.1.4 

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 Bałtyckiego5, które będą 

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 

                                                 
2 Uwaga: stwierdzenie neutralnego wpływu na zasadę dostępności dla osób z niepełnosprawnościami nie zwalnia beneficjenta ze stosowania 
zasad 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 w odniesieniu do tych 
elementów projektu, w których zasada ta ma zastosowanie. Np. strona internetowa, czy też zasoby cyfrowe wytworzone w ramach projektu 
muszą spełniać standard WCAG 2.0 na poziomie AA (Wytyczne, podrozdział 5.2, pkt 1). 
3 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. 
4 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. 
5 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. 



prezentowane przez artystów pochodzących z tych 
krajów.6 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o 
dofinansowanie projektu oraz treść załączników. 

Bałtyckiego7, które będą prezentowane przez artystów 
pochodzących z tych krajów.8 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o 
dofinansowanie projektu oraz załączniki. 

C.2.3 

C.2.3 Wkład prywatny w realizację projektu. 
Ocenie podlega zaangażowanie wkładu prywatnego w 
projekt9:   
- poniżej 20 % wkładu prywatnego- 0 pkt 
- 20 % - 40 % włącznie wkładu prywatnego – 4 pkt. 
- powyżej 40 % - 60 % włącznie wkładu prywatnego – 6 
pkt. 
- powyżej 60 % wkładu prywatnego – 10 pkt. 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o 
dofinansowanie projektu oraz treść załączników.  

C.2.3 Wkład prywatny w realizację projektu. 
Ocenie podlega zaangażowanie wkładu prywatnego w 
projekt10:   
- poniżej 10 % wkładu prywatnego – 0 pkt. 
- 10 % - 20 % włącznie wkładu prywatnego – 2 pkt. 
- powyżej 20 % - 40 % włącznie wkładu prywatnego – 4 
pkt. 
- powyżej 40 % - 60 % włącznie wkładu prywatnego – 6 
pkt. 
- powyżej 60 % wkładu prywatnego – 10 pkt. 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o 
dofinansowanie projektu oraz załączniki.  

C.2.4 

C.2.4 Artyści z krajów Basenu Morza Bałtyckiego 
biorący udział w imprezie kulturalnej11. 
Ocenie podlega liczba artystów z krajów Basenu Morza 
Bałtyckiego biorących udział w imprezie kulturalnej:
  
- artyści z 3-4  krajów Basenu Morza Bałtyckiego – 2 pkt. 
- artyści z 5-11 różnych krajów Basenu Morza 
Bałtyckiego – 6 pkt. 
- artyści z dwunastu różnych krajów Basenu Morza 
Bałtyckiego – 10 pkt. 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o 
dofinansowanie projektu oraz treść załączników  
 
Minimalna liczba punktów niezbędna do spełnienia 
kryterium: 2 

C.2.4 Artyści z krajów Basenu Morza Bałtyckiego 
biorący udział w imprezie kulturalnej12. 
Ocenie podlega liczba artystów z krajów Basenu Morza 
Bałtyckiego biorących udział w imprezie kulturalnej: 
- artyści z przynajmniej 4 różnych krajów Basenu Morza 
Bałtyckiego – 2 pkt. 
- artyści z 5-7 różnych krajów Morza Bałtyckiego – 4 
pkt. 
- artyści z 8-11 różnych krajów Basenu Morza 
Bałtyckiego – 6 pkt. 
- artyści z dwunastu różnych krajów Basenu Morza 
Bałtyckiego – 10 pkt. 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o 
dofinansowanie projektu oraz załączniki. 
 
Minimalna liczba punktów niezbędna do spełnienia 
kryterium: n/d 

Wykaz pojedynczych zmian w kryteriach wyboru projektów: 

A.1. 
Kryterium weryfikowane na podstawie złożonej 
dokumentacji projektowej. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o 
dofinansowanie projektu. 

A.2. 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o 
dofinansowanie projektu. 

B.1 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o 
dofinansowanie projektu i treść załączników. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o 
dofinansowanie projektu oraz załączniki 

B.3. 
Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o treść 
oświadczenia wnioskodawcy stanowiącego integralną 
część wniosku o dofinansowanie projektu. 

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

B.4. 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść formularza 
wniosku o dofinansowanie projektu. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o  wniosek o 
dofinansowanie projektu. 

B.5. 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść załączników 
do wniosku o dofinansowanie projektu. 

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

B.7. 
Kryterium weryfikowane na podstawie wniosku o 
dofinansowanie projektu i treść załączników. 

Kryterium weryfikowane na podstawie wniosku o 
dofinansowanie projektu oraz załączniki 

B.8 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o 
dofinansowanie projektu. 

B.9 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o 
dofinansowanie projektu. 

B.10 Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o 

                                                 
6 Kryterium będzie weryfikowane na podstawie umów zawartych z artystami. 
7 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. 
8 W przypadku imprez organizowanych po raz pierwszy kryterium będzie weryfikowane na podstawie umów zawartych  
z artystami lub umów zapewniających udział artystów. W pozostałych przypadkach dopuszcza się złożenie oświadczenia,  
że umowy takie zostaną zawarte najpóźniej przed rozpoczęciem imprezy kulturalnej. 
9 patrz przypis 3 
10 patrz przypis 5 
11 Patrz przypis 4 
12 Patrz przypis 6 



dofinansowanie projektu. dofinansowanie projektu. 

B.12 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o 
dofinansowanie projektu i treść załączników. 

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

B.13 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o 
dofinansowanie projektu i treść załączników. 

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

B.14 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o 
dofinansowanie projektu. 

B.15 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

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

B.16 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o 
dofinansowanie projektu. 

B.17 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o 
dofinansowanie projektu. 

C.1.2 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o 
dofinansowanie projektu oraz treść załączników. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o 
dofinansowanie projektu oraz załączniki 

C.1.5 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o 
dofinansowanie projektu oraz treść załączników. 

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

C.1.6 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o 
dofinansowanie projektu oraz treść załączników. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o 
dofinansowanie projektu oraz załączniki 

C.1.7 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o 
dofinansowanie projektu oraz treść załączników. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o 
dofinansowanie projektu oraz załączniki 

C.2.1 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o 
dofinansowanie projektu oraz treść załączników. 

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

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

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

C.2.5 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o 
dofinansowanie projektu. 

 
 
W związku ze zmianą kryteriów wyboru projektów dokonano stosownych korekt  
w Regulaminie konkursu oraz w kartach oceny dla ogłoszonego konkursu. W Regulaminie 
konkursu zaktualizowano podstawy prawne oraz skorygowano zapisy rozdziału 6 Kryteria 
wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczenia. 
Zmienione dokumenty zostały zamieszczone pod ogłoszeniem o konkursie. 
 
Powyższe zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców oraz zostały 
wprowadzone na korzyść potencjalnych beneficjentów. 

 
 
 


