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Załącznik do Uchwały Nr 8/16 
Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020  

z dnia 18 lutego 2016 r. 

Kryteria wyboru 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 
 

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 

Tak/nie 
(niespełnienie 

kryterium 
oznacza 
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załączników (o ile dotyczy). 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 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 
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 obrót1 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). 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie 

kryterium 
oznacza 

odrzucenie 
wniosku) 

A.2  Kryteria horyzontalne  

                                                           
1 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.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 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 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 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 
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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. 

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.3.3 

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. 

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 
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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. 
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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. 

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 

Tak/nie 
(niespełnienie 

kryterium 
oznacza 

odrzucenie 
wniosku) 
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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 

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 

Tak/nie/nie 
dotyczy 

(niespełnienie 
kryterium 
oznacza 

odrzucenie 
wniosku) 
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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. 

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 otoczenia2  

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 

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 

Tak/nie 
(niespełnienie 

kryterium 
oznacza 

                                                           
2 .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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demoralizacji i przestępczości lub dla 
osób przebywających 

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).   
 

ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii w oparciu o ścieżkę 

reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby.  

Kompleksowość oceniona będzie poprzez weryfikację zastosowania minimum 2 typów 

działań3 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. 

odrzucenie 
wniosku) 

 

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 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), 

Tak/nie/nie 
dotyczy 

(niespełnienie 
kryterium 
oznacza 

odrzucenie 
wniosku) 

                                                           
3 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.  
 

 

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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 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 
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 

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
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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;  

 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: 

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 
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Tak –  20 pkt. 

Nie –  0 pkt. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 
 

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. 
 

 
   

 
 


