Załącznik do uchwały Nr 30/2020
Komitetu Monitorującego Regionalny
Program Operacyjny Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020
z dnia 25 września 2020 r.

KRYTERIA OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ PROJEKTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOFINANSOWANIE W RAMACH RPOWP 2014-2020 - PROJEKTY ZINTEGROWANE
(EFRR)
tryb konkursowy
II etap oceny, ocena pełnego wniosku o dofinansowanie
PODDZIAŁANIE 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego
Priorytet inwestycyjny 10a Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój
infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej
Ogólne kryteria oceny formalno-merytorycznej dla EFRR
Poszczególne kryteria uznaje się za spełnione w przypadku, gdy odpowiedzi na
(z wyjątkiem sytuacji, gdy dane kryterium/pytanie szczegółowe nie dotyczy danego typu projektu).
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Lp.

Nazwa kryterium

1.

Zgodność wniosku
o dofinansowanie
z wnioskiem
uproszczonym z I etapu
oceny

wszystkie

szczegółowe

Definicja kryterium

pytania

Ocena

opisujące

wymogi

kryterium

(warunki)

są

twierdzące

Możliwość dokonania korekty/ uzupełniania1

W ramach niniejszego kryterium ocenie podlega, czy:
TAK / TAK



informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie są zgodne z uproszczonym
wnioskiem o dofinansowanie pozytywnie ocenionym podczas pierwszego
etapu oceny projektu zintegrowanego?
informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie uszczegóławiają dane z
wniosku uproszczonego i nie powodują znaczącej modyfikacji projektu?

TAK/NIE

Spełnienie warunku weryfikowane jest na moment złożenia
wniosku o dofinansowanie.

Możliwość dokonania korekt/uzupełnień w myśl zapisów art. 45 ust. 3 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 ustalana
jest indywidualnie na poziomie każdego kryterium, przy czym przez korektę rozumie się wprowadzenie nowych zapisów w dokumentacji aplikacyjnej, zaś przez uzupełnienie - uszczegółowienie pierwotnych
zapisów zawartych w dokumentacji aplikacyjnej lub też ich uszczegółowienie/doprecyzowanie/ujednolicenie/wyjaśnienie przy jednoczesnym zachowaniu niezmienionego zakresu rzeczowego projektu. Sposób
poprawy przedstawiany jest w układzie: TAK/TAK, TAK/NIE, NIE/TAK, NIE/NIE. Przykładowo określenie NIE/TAK oznacza brak możliwości korekty/możliwość uzupełnienia.

Dopuszcza się zmiany, które są uzasadnione i nie powodują istotnej zmiany
projektu, tj. jego założeń, celu i właściwych wskaźników, zakresu, budżetu,
terminu realizacji.

Możliwość
uzupełnienia brakującego wyjaśnienia
występujących rozbieżności w stosunku do wniosku
uproszczonego.
Możliwość jednorazowej korekty w zakresie wskaźników,
budżetu lub terminu realizacji projektu celem uzyskania
pełnej zgodności złożonej dokumentacji z koncepcją ocenianą
pozytywnie
w I etapie

WARUNEK nr 1: TYP WNIOSKODAWCY
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy Wnioskodawca znajduje się
w katalogu podmiotów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu.
Do aplikowania uprawnione są wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych
(nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie
przepisów odrębnych), w tym organy prowadzące przedszkola, oddziały przedszkolne
i inne formy wychowania przedszkolnego.

2.

Kwalifikowalność
Wnioskodawcy
i projektu

Forma prawna Wnioskodawcy musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych
podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji
krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów
wniosków, ankiet i zaświadczeń.

NIE/ NIE
Spełnienie warunku powinno być utrzymane od złożenia
wniosku o dofinansowanie do końca okresu trwałości
projektu.

TAK/NIE

Możliwość odstępstwa od warunku na etapie realizacji
projektu i okresu trwałości projektu może wynikać ze:

Ponadto w odniesieniu do Wnioskodawcy będzie weryfikowane:


czy nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie i wobec niego
nie orzeczono zakazu dostępu do środków funduszy europejskich na
podstawie:
 art. 207 ust. 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych,
 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,
 art. 9 ust. 1 pkt 2a Ustawy z dnia 28 października 2002 r.
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary?






zmiany struktury organizacyjno-prawnej,
zmiany statusu Beneficjenta,
innych zmian organizacyjnych wynikających z
naturalnego rozwoju Beneficjenta,
przy czym każda zmiana powinna być uzasadniona przez
Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ RPOWP.



czy na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający
z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem
lub rynkiem wewnętrznym (dotyczy projektów objętych pomocą publiczną)?

WARUNEK nr 2: TYP PROJEKTU
NIE/TAK

W ramach warunku ocenie podlega, czy typ projektu wpisuje się w założenia
programowe, tj. czy przedmiot projektu dotyczy inwestycji w infrastrukturę
wychowania przedszkolnego:

Brak możliwości korekty na etapie złożenia wniosku
o dofinansowanie.



budowy, rozbudowy, przebudowy, remontu infrastruktury wychowania
przedszkolnego, w tym adaptacji i dostosowania pomieszczeń,
zagospodarowania terenu w szczególności w zakresie utworzenia i
wyposażenia placu zabaw;
 działaniem uzupełniającym do powyższych inwestycji może być wyposażenie
placówek wychowania przedszkolnego w sprzęt i pomoce optymalizujące
proces kształcenia jako jeden z elementów projektu.
Budowa nowych obiektów będzie możliwa jedynie przy udokumentowaniu braku
możliwości wykorzystania, adaptacji istniejących budynków.

Spełnienie warunku weryfikowane jest od złożenia wniosku o
dofinansowanie do końca okresu trwałości projektu.

TAK/NIE

Możliwość odstępstwa od przyjętych założeń w trakcie
realizacji projektu oraz w okresie trwałości może wynikać ze:


zmiany technicznej i/lub technologicznej w
stosunku do założeń przyjętych we wniosku
o dofinansowanie,
 zmiany
rodzaju
nabytych
środków
trwałych/wartości niematerialnych i prawnych, w
tym ich parametrów technicznych przy zachowaniu
co najmniej nie gorszych parametrów od
założonych pierwotnie,
przy czym każda zmiana powinna być uzasadniona przez
Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ RPOWP.

Do obowiązków Wnioskodawcy należy jednoznaczne i przejrzyste określenie
przedmiotu projektu, tak by na podstawie przedstawionych informacji ocenić, czy
zaplanowane działania obejmują wyłącznie obszary wsparcia, które mogą być objęte
dofinansowaniem.
Warunkiem koniecznym realizacji inwestycji w infrastrukturę wychowania
przedszkolnego jest przedstawienie diagnozy rzeczywistych potrzeb i deficytów
w obszarze interwencji z uwzględnieniem analizy pod kątem trendów demograficznych
celem zapewnienia długoterminowej efektywności kosztowej zrealizowanych
przedsięwzięć.
WARUNEK nr 3: DZIAŁALNOŚĆ WNIOSKODAWCY
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy przedmiot projektu nie dotyczy
rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia, o których mowa
w:


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

NIE/ NIE

TAK/NIE
Spełnienie warunku powinno być utrzymane od złożenia
wniosku o dofinansowanie do końca okresu trwałości
projektu.



art. 1 Rozporządzenia KE (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE z 26.06.2014 r., nr L 187/1),
Ocena warunku nastąpi poprzez weryfikację kodu PKD/EKD pod kątem czy działalność,
której dotyczy projekt, może być wspierana w ramach konkursu. Należy dodać, że
oprócz odpowiedniego zaznaczenia/oświadczenia we wniosku o dofinansowanie,
Wnioskodawca powinien także scharakteryzować (opisać) projekt w sposób
umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację.
Ocena odbywa się w oparciu o oświadczenie Wnioskodawcy oraz samodzielną
weryfikację przez IZ RPOWP.
NIE/ NIE
Możliwość odstępstwa od warunku w trakcie realizacji
projektu oraz w okresie trwałości może wynikać ze:

WARUNEK nr 4: LOKALIZACJA PROJEKTU
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy projekt będzie realizowany
w granicach administracyjnych województwa podlaskiego na terenie Białostockiego
Obszaru Funkcjonalnego (BOF).
Weryfikacji podlega miejsce realizacji projektu wskazane we wniosku
o dofinansowanie, które powinno znajdować potwierdzenie w dokumentach
rejestrowych Wnioskodawcy, tj. informacja o posiadaniu np. siedziby lub oddziału,
ewentualnie miejsca prowadzenia działalności na terenie województwa podlaskiego
znajduje potwierdzenie w odpowiednim rejestrze.



TAK/NIE

zmiany lokalizacji miejsca realizacji projektu lub
elementów infrastruktury powstałej/zakupionej
w wyniku realizacji projektu bez zmiany granic
administracyjnych województwa,
 zmiany rozmieszczenia środków trwałych/wartości
niematerialnych i prawnych w wyniku realizacji
projektu bez zmiany granic administracyjnych
województwa,
przy czym każda zmiana powinna być uzasadniona przez
Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ RPOWP. Spełnienie
warunku powinno być utrzymane od złożenia wniosku o
dofinansowanie do końca okresu trwałości projektu.

WARUNEK nr 1: KWOTA DOFINANSOWANIA
TAK/TAK
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy:
3.

Wartość
i poziom
dofinansowania




kwota pomocy nie przekracza wartości alokacji przeznaczonej na konkurs,?
kwota pomocy nie przekracza różnicy między kosztami kwalifikowalnymi,
a zyskiem operacyjnym z inwestycji w przypadku pomocy, o której mowa w
art. 56 ust. 6 Rozporządzenia KE (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 z 26.06.2014 r., nr L
187/1) (dotyczy projektów objętych pomocą publiczną)?

TAK/NIE

Spełnienie kryterium weryfikowane jest na moment złożenia
wniosku o dofinansowanie.Możliwość jednorazowej korekty
w zakresie zmniejszenia wartości dofinansowania projektu,
jednak nie więcej niż o 5% w stosunku do pierwotnego
poziomu zadeklarowanego w dokumentacji aplikacyjnej.



WARUNEK nr 2: POZIOM DOFINANSOWANIA


TAK/NIE

poziom wnioskowanego dofinansowania nie przekracza 85% kosztów
kwalifikowalnych?

Spełnienie kryterium weryfikowane jest na moment złożenia
wniosku o dofinansowanie.
TAK/NIE
Możliwość jednorazowej korekty w zakresie zmniejszenia
poziomu pomocy w projekcie, jednak nie więcej niż 5 % w
stosunku do pierwotnej wartości zadeklarowanej w
dokumentacji aplikacyjnej.
TAK/ TAK
Spełnienie warunku weryfikowane jest na moment złożenia
wniosku o dofinansowanie.

WARUNEK nr 3: LUKA FINANSOWA
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy wnioskowana wartość
dofinansowania nie przekracza wielkości wyliczonej w oparciu o wskaźnik luki
finansowej (jeśli dotyczy).

TAK/NIE/
NIE DOTYCZY

Możliwość jednorazowej korekty w zakresie zmniejszenia
wartości pomocy w projekcie, jednak nie więcej niż 5%
wartości dofinansowania w stosunku do pierwotnej wartości
zadeklarowanej w dokumentacji aplikacyjnej.

WARUNEK nr 1: TERMIN I OKRES REALIZACJI PROJEKTU

TAK/ TAK

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega:


4.

Termin i okres realizacji
projektu



czy wskazany przez Wnioskodawcę termin rozpoczęcia i zakończenia
realizacji projektu jest zgodny z ramami czasowymi kwalifikowalności,
o których mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 j.: nie
wykracza poza daty graniczne - początkiem okresu kwalifikowalności
wydatków jest 01 stycznia 2014 r., a końcową datą kwalifikowalności
wydatków jest 31 grudnia 2023 r.?
czy w związku z koniecznością spełnienia efektu zachęty rozpoczęcie realizacji
projektu nastąpi po złożeniu wniosku o dofinansowanie (dotyczy projektów
objętych pomocą publiczną)?

Możliwość korekty na etapie złożenia wniosku
o dofinansowanie w przypadku przekroczenia ram czasowych
kwalifikowalności o okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

TAK/NIE

Możliwość odstępstwa od warunku na etapie realizacji
projektu może wynikać z:



braku wyłonienia wykonawców/dostawców z
przyczyn niezależnych od Beneficjenta,
innych zdarzeń losowych nie leżących po stronie
Beneficjenta,

Pomoc wywołuje efekt zachęty, jeżeli beneficjent złoży wniosek o przyznane pomocy
przed rozpoczęciem prac nad projektem lub rozpoczęciem działalności. Zgodnie z art. 2
pkt 23 Rozporządzenia KE (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 z 26.06.2014 r., nr L 187/1), „rozpoczęcie prac” oznacza
rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące
zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że
inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego , co nastąpi najpierw.

przy czym każda zmiana powinna być uzasadniona przez
Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ RPOWP.
Spełnienie
warunku
powinno
być
utrzymane
od złożenia wniosku o dofinansowanie do końca okresu
realizacji projektu.

Zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń
i przeprowadzenie studiów wykonalności, nie uznaje się za rozpoczęcie prac, przy czym
zgodnie z interpretacją KE, przesłankę "inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja
staje się nieodwracalna" należy rozumieć podjęcie takiego zobowiązania, które
powoduje, iż z ekonomicznego punktu widzenia wycofanie się z realizacji projektu w
danym przypadku nie jest możliwe, w szczególności z uwagi na to, że znacząca kwota
pieniędzy zostałaby wówczas utracona przez inwestora.
Za termin „rozpoczęcia realizacji projektu” należy uznać datę poniesienia pierwszego
wydatku w ramach projektu, datę podpisania umowy z wykonawcą prac lub planowaną
datą podpisania Umowy, w zależności która data jest wcześniejsza.
Przez „zakończenie finansowe projektu” należy rozumieć datę dokonania przez
Beneficjenta ostatniego wydatku w ramach Projektu.
WARUNEK nr 2: ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega Czy projekt jest realizowany zgodnie
z przepisami art. 65 ust. 6 i art. 125 ust. 3 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności
i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie
Rady (WE) nr 1083/2006, tj.: czy projekt nie został fizycznie zakończony lub w pełni
zrealizowany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie?
Przez projekt zakończony lub zrealizowany należy rozumieć projekt, dla którego przed
dniem złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpił odbiór ostatnich robót, dostaw lub
usług, niezależnie od tego, czy wszystkie dotyczące tego projektu płatności zostały
przez Wnioskodawcę dokonane.

NIE/ NIE

TAK/NIE

Spełnienie warunku weryfikowane jest na moment złożenia
wniosku o dofinansowanie.

WARUNEK nr 1: KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW W KONTEKŚCIE ZAŁOŻEŃ
PROGRAMOWYCH

TAK/TAK

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy wskazane wydatki kwalifikowane
projektu są zgodne z zasadami finansowania projektu w ramach Poddziałania 8.2.2
Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego?
Weryfikacja kwalifikowalności poszczególnych pozycji zaplanowanych w budżecie
będzie oparta o zapisy:
TAK/NIE


5.

Kwalifikowalność
wydatków projektu*

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020, obowiązujących na moment
ogłoszenia konkursu, przy czym decydujące jest ujęcie wydatków
kwalifikowalnych stricte związanych z realizacją przedmiotu projektu.
Dodatkowo, za niekwalifikowalne uznaje się wydatki związane z:
 Studium wykonalności, w sytuacji, gdy spełnia jedynie warunek formalny
związany z aplikowaniem o środki unijne,
 Biznes planu (dotyczy projektów złożonych przez osoby prowadzące
działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).
WARUNEK nr 2: IDENTYFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW

Możliwość
korekt
na
etapie
złożenia
wniosku
o dofinansowanie w zakresie zmniejszenia wartości kosztów
kwalifikowalnych na poziomie danego wydatku przy
jednoczesnym
zapewnieniu
pokrycia
zwiększonych
wydatków niekwalifikowalnych ze środków własnych. Decyzja
o dopuszczeniu korekty podejmowana jest każdorazowo
przez Komisję Oceny Projektów po uwzględnieniu wpływu
zmiany na spełnienie innych kryteriów wyboru projektów,
lecz ostateczny jej poziom nie może przekroczyć 25% kosztów
kwalifikowalnych projektu.

Spełnienie warunku weryfikowane jest od złożenia wniosku
o dofinansowanie do końca okresu trwałości projektu.
Spełnienie warunku weryfikowane jest od złożenia wniosku
o dofinansowanie do końca okresu trwałości projektu.

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy wskazane wydatki kwalifikowane
projektu są precyzyjnie określone - są identyfikowalne i są wystarczająco szczegółowe
w stosunku do rodzaju i zakresu projektu.
TAK/NIE
Wnioskodawca zobowiązany jest do szczegółowego zaprezentowania wydatków
zarówno co do zakresu rzeczowego, jak i finansowego, co powinno znaleźć
potwierdzenie w przedłożonej dokumentacji technicznej oraz kosztorysach
inwestorskich.

NIE/TAK

WARUNEK nr 3: METODOLOGIA SZACOWANIA WYDATKÓW
W ramach niniejszego warunku, ocenie podlega, czy wydatki kwalifikowalne projektu
zostały prawidłowo oszacowane.
Wartość zadeklarowanych wydatków w budżecie projektu powinna zostać należycie
udokumentowana i potwierdzona – poprzez dołączenie kosztorysów dla wszystkich
pozycji. Dodatkowo, wymaga się załączenia dokumentacji pozyskanej w trakcie

TAK/NIE

Możliwość
uzupełnienia
brakującej
dokumentacji
potwierdzającej wartość wydatków kwalifikowalnych
wskazanych w budżecie projektu, przy czym przedstawione
dokumenty powinny być ważne na moment złożenia
pierwotnej dokumentacji aplikacyjnej i nie mogą prowadzić
do zwiększenia wartości dofinansowania.

przeprowadzenia analizy cen rynkowych lub dokumentacji z rozstrzygniętego
postępowania o udzielenie zamówienia – jeżeli przeprowadzono.

Możliwość odstępstwa od założonych wartości docelowych w
trakcie realizacji projektu oraz w okresie trwałości może
wynikać ze zmiany wartości wydatków kwalifikowalnych po
przeprowadzeniu
procedur
wyboru
wykonawców/dostawców, przy czym każda zmiana powinna
być uzasadniona przez Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ
RPOWP.
Spełnienie warunku weryfikowane jest od złożenia wniosku
o dofinansowanie do końca okresu trwałości projektu.
Możliwość
korekt
na
etapie
złożenia
wniosku
o dofinansowanie w zakresie zmniejszenia wartości kosztów
kwalifikowalnych na poziomie danego wydatku przy
jednoczesnym
zapewnieniu
pokrycia
zwiększonych
wydatków niekwalifikowalnych ze środków własnych. Decyzja
o dopuszczeniu korekty podejmowana jest każdorazowo
przez Komisję Oceny Projektów po uwzględnieniu wpływu
zmiany na spełnienie innych kryteriów wyboru projektów,
lecz ostateczny jej poziom nie może przekroczyć 25% kosztów
kwalifikowalnych projektu.

WARUNEK nr 4: NIEZBĘDNOŚĆ WYDATKÓW
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy:
- wskazane w projekcie wydatki kwalifikowane projektu są niezbędne do osiągnięcia
realizacji celów projektu – zarówno co do zasadności, jak i racjonalności,
- dana pozycja budżetowa jest niezbędna i czy jej wartość jest racjonalna,

TAK/NIE

Spełnienie warunku weryfikowane jest od złożenia wniosku
o dofinansowanie do końca okresu trwałości projektu.

- wydatki kwalifikowalne są ekonomicznie uzasadnione oraz czy wynikają z wybranego
wariantu realizacji projektu.



wydatki kwalifikowalne służą bezpośrednio realizacji celów projektu,
wydatki kwalifikowalne są ekonomicznie uzasadnione oraz czy są efektem
świadomego wyboru, analizy opcji.

Możliwość odstępstwa od przyjętych założeń w trakcie
realizacji projektu oraz w okresie trwałości może wynikać ze:




zmiany
rodzaju
nabytych
środków
trwałych/wartości niematerialnych i prawnych, w
tym ich parametrów technicznych przy zachowaniu
co najmniej nie gorszych parametrów od
założonych pierwotnie,
zmiany technicznej i/lub technologicznej w
stosunku do założeń przyjętych we wniosku
o dofinansowanie,

przy czym każda zmiana powinna być uzasadniona przez
Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ RPOWP.
WARUNEK nr 1: ZASOBY LUDZKIE I TECHNICZNE
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy Wnioskodawca posiada zasoby
techniczne i ludzkie niezbędne do prawidłowej realizacji projektu lub czy wiarygodnie
opisał sposób pozyskania tych zasobów.

NIE/TAK

TAK/NIE

Należy scharakteryzować zarówno zasoby ludzkie, jak i techniczne gwarantujące
prawidłową realizację projektu pod względem administracyjnym stricte związanym
z przedmiotem projektu. W przypadku, gdy Wnioskodawca nie posiada wszystkich
zasobów w momencie składania wniosku o dofinansowanie, to istnieje możliwość ich
pozyskania w trakcie realizacji projektu, co należy opisać w dokumentacji aplikacyjnej.

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od złożenia
wniosku o dofinansowanie do końca okresu realizacji
projektu.

NIE/TAK

6.

Wykonalność
techniczna projektu*

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od złożenia
wniosku o dofinansowanie do końca okresu trwałości
projektu.
WARUNEK nr 2: PRAWA WŁASNOŚCI I POZWOLENIA
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy Wnioskodawca posiada prawa
własności, pozwolenia, licencje itp. niezbędne do realizacji projektu lub czy uzyskanie
tych praw, pozwoleń, licencji itp. zostało w projekcie uwzględnione i jest
prawdopodobne.
W przypadku, gdy Wnioskodawca nie posiada jeszcze wszystkich niezbędnych decyzji,
pozwoleń i praw własności powinien w sposób wiarygodny opisać stan zaawansowania
prac nad ich uzyskaniem oraz podać termin uzyskania przedmiotowych dokumentów.

Możliwość odstępstwa w trakcie realizacji projektu oraz
w okresie trwałości może wynikać z:
TAK/NIE






wprowadzenia zmian w zakresie rzeczowym
projektu skutkujących koniecznością uzyskania
praw, pozwoleń, licencji itp.,
wprowadzenia zmian w zakresie rozwiązań
budowlanych zastosowanych w infrastrukturze,
jednakże nie powodujących zmian funkcjonalnoużytkowych obiektu budowlanego, wymagających
uzyskania nowej decyzji lub oświadczenia
Projektanta dotyczącego zgody na wprowadzenie
proponowanych zmian przez Beneficjenta,
zmiany lokalizacji miejsca realizacji projektu lub
elementów infrastruktury powstałej/zakupionej
w wyniku realizacji projektu bez zmiany granic
administracyjnych województwa,



zmiany rozmieszczenia środków trwałych/wartości
niematerialnych i prawnych w wyniku realizacji
projektu bez zmiany granic administracyjnych
województwa,
przy czym każda zmiana powinna być uzasadniona przez
Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ RPOWP.
NIE/TAK

WARUNEK nr 3: HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od złożenia
wniosku o dofinansowanie do końca okresu realizacji
projektu.

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy harmonogram realizacji projektu
jest racjonalny i wykonalny.
Ocenie podlegać będzie wykonalność projektu według planowanego harmonogramu,
zakresu rzeczowego, złożoności procedur przetargowych.

TAK/NIE
Możliwość odstępstwa na etapie realizacji projektu może
wynikać z:

Przy szacowaniu harmonogramu należy zwrócić uwagę na konieczność uwzględnienia
zakresu rzeczowego projektu, czasu niezbędnego do przeprowadzenia postępowań
przetargowych (jeżeli nie dokonano wyboru na moment aplikowania), maksymalnego
okresu realizacji projektu oraz innych okoliczności warunkujących terminową realizację
projektu.



braku wyłonienia wykonawców/dostawców z
przyczyn niezależnych od Beneficjenta,
 innych zdarzeń losowych nie leżących po stronie
Beneficjenta,
przy czym każda zmiana powinna być uzasadniona przez
Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ RPOWP.

WARUNEK nr 4: KWESTIE ŚRODOWISKOWE

TAK/TAK

W ramach niniejszego kryterium ocenie podlega, czy dołączona do wniosku
dokumentacja OOŚ jest zgodna z przedmiotem projektu przy jednoczesnym
uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie.

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od złożenia
wniosku o dofinansowanie do końca okresu realizacji
projektu.
TAK/NIE

Obowiązkowym załącznikiem dla wszystkich projektów jest Formularz w zakresie Oceny
Oddziaływania na Środowisko (Załącznik nr 3 Ia).
W przypadku posiadania pozwolenia na budowę, weryfikacji podlega zgodność decyzji
z dokumentacją środowiskową.

Możliwość odstępstwa od warunku na etapie realizacji
projektu może wynikać z:



wprowadzenia zmian w zakresie rzeczowym
projektu
skutkujących
koniecznością
przeprowadzenia ponownej procedury OOŚ,
przy czym każda zmiana powinna być uzasadniona przez
Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ RPOWP.
WARUNEK nr 1: ZGODNOŚĆ Z ZASADAMI PRZYGOTOWANIA ANALIZ FINANSOWOEKONOMICZNEJ (jeśli dotyczy)

TAK/TAK
Możliwość korekty na etapie
o dofinansowanie w zakresie:

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega:
a) czy prognozy zostały sporządzone zgodnie z zasadami określonymi we właściwych
przepisach?

7.

Wykonalność
finansowa
i ekonomiczna*

- ogólnie przyjętych metod analiz finansowych i ekonomicznych.
b) czy w prognozach prawidłowo ujęto wszystkie istotne finansowe elementy projektu?
c) czy wskazane w prognozach poszczególne wielkości (wartość przychodów, kosztów,
składników majątku i pasywów) są uzasadnione?
d) czy prognozy nie zawierają istotnych błędów rachunkowych?
e) czy zapewniona jest płynność finansowa realizacji projektu?
Prognozy finansowe i ekonomiczne powinny być oparte o wiarygodne założenia
uprawdopodabniające osiągnięcie wykazanych efektów. Brak powyższych informacji
może skutkować tym, iż nie będzie możliwa ocena wiarygodności założeń, a tym samym
nie będzie można potwierdzić wykonalności finansowej. Szczególną uwagę przy
uzasadnieniu przyjętych wartości należy zwrócić na pozycje, które ulegają istotnym
zmianom w stosunku do danych historycznych. Dokonanie rzetelnej analizy opartej o

wniosku



Przy opracowaniu części finansowej należy uwzględnić zapisy:
- Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z
przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i
projektów hybrydowych na lata 2014-2020 obowiązujących na moment ogłoszenia
konkursu,
- Przewodnika po analizie kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych,
- obowiązujących przepisów i zasad rachunkowości,

złożenia

TAK/NIE/NIE
DOTYCZY

skorygowania okresu odniesienia w ramach analizy
finansowej, przy czym nie dotyczy to okresu
trwałości projektu,
 wielkości zastosowanej stopy dyskontowej,
 wielkości przyjętych stawek amortyzacyjnych,
 uzupełnienia brakujących tabel finansowych,
 ujęcia
rozliczenia
dofinansowania
w przedstawionych prognozach finansowych,
 wyjaśnień w zakresie przyjętych wielkości oraz
założeń.
Spełnienie warunku dotyczącego płynności finansowej (ppkt
e) powinno być utrzymane od momentu złożenia wniosku o
dofinansowanie do końca okresu realizacji projektu.
Spełnienie pozostałych warunków (ppkt a–d) weryfikowane
jest
na
moment
złożenia
wniosku
o dofinansowanie.

wiarygodne założenia ma kluczowe znaczenie przy określeniu poziomu intensywności,
a tym samym kwoty dofinansowania. Weryfikacji dokonuje się na podstawie informacji
podanych w tabelach finansowych oraz w części opisowej do analizy finansowej.
NIE/TAK
WARUNEK nr 3: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy źródła finansowania projektu są
jednoznaczne oraz wiarygodne.

8.

Trwałość projektu

TAK/NIE

Istnieje możliwość zmiany źródeł finansowania na etapie
realizacji, przy czym każda zmiana powinny być uzasadniona
przez Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ RPOWP.

Wnioskodawca powinien jednoznacznie i precyzyjnie określić źródła finansowania oraz
potwierdzić, że posiada środki na realizację projektu lub wiarygodnie wykazać sposób
ich pozyskania.

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od złożenia
wniosku o dofinansowanie do końca okresu realizacji
projektu.

WARUNEK nr 1: UTRZYMANIE CELÓW PROJEKTU

NIE/TAK

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega czy z przedstawionych przez
Wnioskodawcę dokumentów wynika, że cele projektu zostaną utrzymane po
zakończeniu jego realizacji w okresie trwałości oraz że projekt nie będzie w tym czasie
poddany znaczącym modyfikacjom?

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od złożenia
wniosku o dofinansowanie do końca okresu trwałości
projektu.

Sprawdzeniu podlega możliwość zapewnienia przez Wnioskodawcę trwałości operacji,
zgodnie z art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

TAK/NIE



zaprzestania działalności produkcyjnej lub
przeniesienie jej poza obszar objęty Programem;
 zmiany własności elementu infrastruktury, która
daje
przedsiębiorstwu
lub
podmiotowi
publicznemu nienależne korzyści;
 istotnej zmiany wpływającej na charakter operacji,
jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby
doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów,
przy czym każda zmiana powinna być uzasadniona przez
Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ RPOWP.

Weryfikowane będzie, czy Wnioskodawca posiada zdolność do utrzymania rezultatów
projektu pod względem organizacyjnym, finansowym i technicznym przez okres 5 lat
(3 lat w przypadku MSP) od daty płatności końcowej na rzecz Beneficjenta.
Ocenie podlegać będzie także to, czy Wnioskodawca planuje wykorzystywać produkty
projektu zgodnie z przeznaczeniem, a projekt w pełni spełnia założone w nim cele.
WARUNEK nr 2: ANALIZA RYZYKA

Odstępstwa od warunku w okresie trwałości projektu muszą
być zgodne z art. 71 Rozporządzenia nr 1303/2013 z dnia 17
grudnia 2013 r., tzn. nie mogą prowadzić do powstania
następujących okoliczności:

TAK/NIE

NIE/ TAK

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy Wnioskodawca dokonał analizy
ryzyk dotyczących utrzymania trwałości projektu i czy zaplanował odpowiednie
działania w przypadku ich wystąpienia.

Spełnienie warunku weryfikowane jest na moment złożenia
wniosku o dofinansowanie.

Wnioskodawca powinien dokonać analizy ryzyka wraz z podaniem informacji, czy jest
zdolny do odpowiedniego przeciwdziałania w przypadku wystąpienia zagrożeń.
W ramach niniejszego kryterium ocenie podlega, czy projekt zakłada, zgodnie
z przepisami art. 7 i art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006:



9.

Zgodność projektu
z zasadami
horyzontalnymi

pozytywny wpływ w zakresie zrównoważonego rozwoju?
pozytywny wpływ w zakresie równości szans i niedyskryminacji, w tym
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami?
Poprzez pozytywny wpływ należy rozumieć zapewnienie dostępności infrastruktury,
transportu, towarów, usług, technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych
oraz wszelkich innych produktów projektów dla wszystkich ich użytkowników, zgodnie
ze standardami dostępności, stanowiącymi załącznik do 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.




co najmniej neutralny wpływ w zakresie równości płci?
co najmniej neutralny wpływ w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu
i ładu przestrzennego?
co najmniej neutralny wpływ w zakresie współpracy?

Ocena wpływu projektu jest dokonywana na podstawie informacji podanych przez
Wnioskodawcę, które powinny być użyteczne i wiarygodne. Samo stwierdzenie
Wnioskodawcy, że projekt jest zgodny z daną zasadą horyzontalną jest
niewystarczające. Należy pamiętać, że zaproponowanie działań wynikających jedynie z
wymogów prawnych świadczy o neutralnym wpływie.

NIE/TAK
TAK/NIE

Spełnienie kryterium powinno być utrzymane od złożenia
wniosku o dofinansowanie do końca okresu trwałości
projektu.

W ramach niniejszego kryterium ocenie podlega, czy:

10.

Pomoc publiczna
w projekcie



Wnioskodawca właściwie przeprowadził test pomocy publicznej
i prawidłowo zakwalifikował projekt pod względem występowania pomocy
publicznej,



czy projekt jest zgodny z programem pomocowym wydanym przez ministra
właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie pomocy inwestycyjnej na
infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na
lata 2014-2020 w oparciu o art. 56 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014
z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne
z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu? (jeśli
dotyczy)



11.

Informacje zawarte
w różnych częściach
wniosku oraz
załączników są ze sobą
spójne i jednoznaczne*

NIE/TAK

TAK/NIE

Spełnienie kryterium powinno być utrzymane od złożenia
wniosku o dofinansowanie do końca okresu trwałości
projektu.

czy Wnioskodawca i projekt spełnia wszystkie wymogi wynikające
z rozporządzeń pomocowych krajowych i unijnych? (jeśli dotyczy)

W ramach niniejszego kryterium ocenie podlega, czy informacje niezbędne do
dokonania oceny projektu i sposobu jego realizacji zawarte w dokumentach złożonych
w ramach konkursu są jednoznaczne i spójne oraz czy możliwe jest dokonanie na ich
podstawie oceny projektu w ramach wymaganych kryteriów merytorycznych.
Kryterium spójności odnosi się do oceny, czy informacje w złożonym wniosku oraz
załącznikach nie są ze sobą sprzeczne oraz czy nie występują sprzeczności wewnątrz
poszczególnych dokumentów. Celem zastosowania tego kryterium jest zabezpieczenie
jednoznaczności opisu projektu, jego założeń, działań i rezultatów.

Możliwość uzupełnienia brakującego testu pomocy
publicznej, przy czym wynik testu nie może prowadzić do
zmiany pierwotnej deklaracji we wniosku o dofinansowanie,
co do wystąpienia/ nie wystąpienia pomocy publicznej w
projekcie.

NIE/TAK
TAK/NIE

Spełnienie warunku weryfikowane jest do zakończenia oceny
projektu.

