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1 WPROWADZENIE
Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (Przewodnik) został opracowany przez Departament
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Instytucję Organizującą Konkurs (IOK)
w imieniu Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Podlaskiego (IZ) i stanowi szczegółowe wyjaśnienie kryteriów wyboru projektów oraz ich
umiejscowienie w procesie oceny wniosków o dofinansowanie.
Przewodnik został przygotowany w oparciu o kryteria przyjęte przez Komitet Monitorujący
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020 (KM RPOWP).
Niniejszy dokument skierowany jest do wszystkich stron procesu wdrażania Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 (RPOWP). Odbiorcą dokumentu
jest również szeroko pojęta opinia publiczna (społeczeństwo województwa podlaskiego), która
jest naturalnym recenzentem skuteczności wspierania rozwoju województwa poprzez realizację
działań RPOWP.
Najważniejszym celem opracowania i udostępnienia Przewodnika jest pomoc potencjalnym
Wnioskodawcom w przygotowaniu projektów, które najlepiej wpisują się w cele RPOWP.
Wnioskodawcom, którzy będą znali i rozumieli wymogi Programu oraz szczegółowe zasady
oceny, powinno być łatwiej konstruować projekty, tj. określać cele oraz wymierne rezultaty
swoich przedsięwzięć, dobierać efektywne narzędzia realizacji założonych celów, uwzględniać
w projektach oraz dokumentacji aplikacyjnej wymagania formalno-merytoryczne Programu.
Założono, że pośrednim efektem tej pomocy będą aplikacje o wyższej jakości.
Zadaniem Przewodnika jest także wsparcie samego procesu oceny projektów. Przewodnik ma
służyć pomocą członkom Komisji Oceny Projektów (członkom Komisji). Efektem powinna być
wyższa jakość procesu oceny, osiągnięta między innymi poprzez większy obiektywizm
i jednolitość oceny. Pośrednio wyższa jakość składanych aplikacji oraz spójna metodologia
oceny, powinny dodatkowo przyczynić się do skrócenia procesu oceny.
Poprzez zaprezentowanie w Przewodniku architektury systemu wyboru projektów, jego założeń,
szczegółowego opisu poszczególnych kryteriów, IOK realizuje politykę przejrzystości,
obiektywizmu, równego dostępu do informacji. Przewodnik jest ważnym elementem polityki
informacyjnej IOK.
W sensie uwarunkowań formalnych, Przewodnik jest wskazówką wyjaśniającą cel zastosowania
poszczególnych kryteriów oraz metody ich weryfikacji. Ma to ułatwić właściwe
zinterpretowanie kryterium oraz ewentualne postępowanie w sytuacjach niestandardowych.
Przewodnik nie ogranicza autonomii członków Komisji, którzy powinni dokonywać oceny
projektów w najlepszej wierze, w oparciu o zatwierdzone kryteria wyboru projektów oraz
o własne kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie.

2 KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW
Cele Programu, przekładające się na rozwój województwa podlaskiego, są wynikiem
świadomego wyboru dokonanego na podstawie przeprowadzonych analiz, potrzeb oraz
korespondują z odpowiednimi strategiami rozwoju województwa w różnych obszarach. Cele te
zostały wyartykułowane w RPOWP 2014-2020. Do odpowiednich celów zostały przypisane
wymierne, mierzalne wskaźniki ich realizacji. Wskaźniki służą dokonaniu pomiaru stopnia
osiągnięcia założonych celów. Wskaźniki są skwantyfikowaną formą prezentacji celów. Stopień
realizacji wskaźników powinien wprost odnosić się do stopnia realizacji celów.
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Wybór projektów do dofinansowania nastąpi na podstawie stopnia spełnienia kryteriów
zatwierdzonych przez KM RPOWP. Kryteria wyboru oraz zasady naboru projektów będą
jednakowe dla wszystkich konkurujących ze sobą Wnioskodawców projektów dotyczących
danej kategorii operacji RPOWP 2014-2020, transparentne oraz niedyskryminujące. Będą one
premiować projekty w największym stopniu przyczyniające się do osiągnięcia założonych celów
i wskaźników RPOWP 2014-2020, które w konsekwencji przysłużą się rozwojowi regionu.

2.1 Kategorie kryteriów wyboru projektów - podział funkcjonalny
Kryteria oceny formalno – merytorycznej projektów ubiegających się o dofinansowanie
w ramach RPOWP 2014-2020 (dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) dzielą
się na:

Kryteria formalne –jednolite dla wszystkich Działań/Poddziałań
Celem zastosowania tej grupy kryteriów jest sprawdzenie zgodności poszczególnych projektów
z kryteriami przyjętymi przez KM RPOWP oraz eliminacja projektów, które nie mogą zostać
dofinansowane ze względu na brak zgodności z elementarnymi zasadami działania/konkursu
np. niekwalifikowalny Wnioskodawca, niekwalifikowalny rodzaj projektu, niewłaściwa
lokalizacja projektu, niedopuszczalny termin i okres realizacji projektu, niedopuszczalna
wartość projektu i poziomu dofinansowania. Bez względu na jakość, czy zakładane efekty tych
projektów, jeżeli nie spełniają wskazanych wymogów, nie mogą zostać dofinansowane w ramach
Działania/Poddziałania. Warunkiem dopuszczającym projekt do weryfikacji zgodności
z kryteriami merytorycznymi jest spełnienie wszystkich kryteriów formalnych.

Kryteria merytoryczne dopuszczające ogólne - jednolite dla wszystkich
Działań/Poddziałań
Celem zastosowania tej grupy kryteriów jest merytoryczna ocena projektów pod kątem
spójności i jednoznaczności treści, zasadności realizacji oraz wykonalności. Ocena w ramach
kryteriów dopuszczających ogólnych ma na celu odrzucenie projektów sprzecznych
wewnętrznie (niespójnych), których nie da się obiektywnie ocenić merytorycznie, lub w których
nie da się jednoznacznie zidentyfikować zasadniczych elementów takich jak rezultaty, działania,
wydatki itp. Odrzucane są również projekty niezasadne z punktu widzenia Wnioskodawcy
i Programu, a także projekty niewykonalne, z których treści wynika, że nie mogą być
zrealizowane w postaci zaprezentowanej przez Wnioskodawcę. Przyczynami niewykonalności
mogą być przeszkody finansowe, techniczne, prawne, operacyjne itd.
Poszczególne kryteria uznaje się za spełnione w przypadku, gdy odpowiedzi na wszystkie
szczegółowe pytania opisujące wymogi kryterium są twierdzące (z wyjątkiem sytuacji, gdy dane
kryterium/pytanie szczegółowe nie dotyczy danego typu projektu).

Kryteria merytoryczne dopuszczające szczególne - dedykowane dla niniejszego
konkursu, realizowanego w ramach Poddziałania 8.2.1 Infrastruktura
przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego - Inwestycje w infrastrukturę
kształcenia zawodowego, kształcenia ustawicznego, państwowych wyższych szkół
zawodowych oraz infrastrukturę służącą do szkoleń zawodowych
Celem zastosowania kolejnej grupy kryteriów jest wyeliminowanie projektów, które nie
spełniają minimalnych założeń jakościowych i wymogów określonych dla danej
osi/działania/typu projektu. Kryteria jakościowe ustanowione w ramach tej grupy
korespondują z założeniami i celami odpowiednich Osi Priorytetowych Programu.
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Poszczególne kryteria uznaje się za spełnione w przypadku, gdy odpowiedzi na wszystkie
szczegółowe pytania opisujące wymogi kryterium są twierdzące (z wyjątkiem sytuacji, gdy dane
kryterium/pytanie szczegółowe nie dotyczy danego typu projektu). Wszystkie projekty, które
spełniają minimalne wymogi przechodzą do oceny w ramach kolejnej grupy kryteriów.

Kryteria merytoryczne szczegółowe (Kryteria różnicujące) - dedykowane dla
niniejszego konkursu, realizowanego w ramach Poddziałania 8.2.1 Infrastruktura
przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego - Inwestycje w infrastrukturę
kształcenia zawodowego, kształcenia ustawicznego, państwowych wyższych szkół
zawodowych oraz infrastrukturę służącą do szkoleń zawodowych
Kryteria merytoryczne szczegółowe różnicujące stanowią najważniejszą grupę kryteriów
w systemie wsparcia RPOWP 2014-2020. Efektem zróżnicowania w ramach tej grupy kryteriów
jest lista wszystkich projektów, które podlegały ocenie formalno–merytorycznej z wyróżnieniem
projektów wybranych do dofinansowania. Lista jest uszeregowana od projektów, które uzyskały
największą liczbę punktów do projektów najniżej ocenionych. Wybór projektu do
dofinansowania następuje zgodnie z kolejnością zamieszczenia projektów na ww. liście.
W przypadku projektów, które uzyskały taką samą liczbę punktów w ramach konkursu,
o pozycji na liście rankingowej będą decydować kryteria rozstrzygające, o których mowa
w Regulaminie konkursu.
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Proces oceny wniosków o dofinansowanie

Rodzaj oceny

Kryteria oceny

Charakter oceny

Oceniający

Uprawnienia Wnioskodawcy
w trakcie procesu oceny
wniosku

kryteria formalne

kryteria merytoryczne
dopuszczające ogólne

formalnomerytoryczna

ocena
zerojedynkowa
(tak/nie/nie
dotyczy)
Komisja Oceny Projektów (KOP),
w tym: pracownicy
Departamentu Rozwoju EFRR,
pracownicy innych komórek
UMWP, eksperci zewnętrzni

kryteria merytoryczne
dopuszczające szczególne

kryteria merytoryczne
szczegółowe (Kryteria
różnicujące)

ocena punktowa
(ocena pozytywna min. 60 pkt./100
pkt.)

W trakcie oceny Wnioskodawca
ma możliwość poprawy lub
uzupełnienia wniosku w części
dotyczącej spełniania danego
kryterium, jeżeli możliwość taką
przewidziano w kryteriach
wyboru projektów lub
w Regulaminie konkursu.
Szczegółowe informacje
zawarto w Załączniku nr 4
Kryteria wyboru projektów oraz
niniejszym Przewodniku.
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3 KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW W RAMACH RPOWP 2014 - 2020 JEDNOLITE DLA WSZYSTKICH DZIAŁAŃ/PODDZIAŁAŃ

Ocena formalno-merytoryczna projektów konkursowych przeprowadzana jest zgodnie
z zapisami Regulaminu Pracy Komisji Oceny Projektów (KOP) oceniającej projekty złożone
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
(projekty EFRR).Ocenie formalno – merytorycznej podlegają jedynie wnioski, które spełniają
warunki formalne.

3.1 Kryteria formalne - wstęp
Ocena w oparciu o kryteria formalne jest pierwszą częścią oceny projektów, której dokonują
członkowie Komisji tj. tylko i wyłącznie pracownicy IOK. Ocena w oparciu o kryteria formalne
spełnia rolę pomocniczą w stosunku do oceny w oparciu o kryteria merytoryczne i służy
optymalizacji procesu całej oceny formalno-merytorycznej. Zasadniczym celem jej
przeprowadzenia jest wykluczenie wniosków, które co do zasady nie mogą uzyskać
dofinansowania, ponieważ nie spełniają warunków brzegowych konkursu oraz wymogów
określonych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPOWP na lata 2014-2020 (SZOOP).
W ramach tej części oceny nie powinna być weryfikowana jakość projektów, która jest oceniana
na podstawie kryteriów merytorycznych. W ramach oceny tej grupy kryteriów analiza treści
dotyczy wyłącznie weryfikacji kompletności informacji niezbędnej do dokonania oceny
w ramach kryteriów merytorycznych oraz spełnienia przez wniosek zasadniczych wymogów
konkursu, działania wynikających z SZOOP oraz z RPOWP. Ocena kryteriów formalnych
obligatoryjnych dokonywana jest w oparciu o deklaracje Wnioskodawcy, zaś pogłębiona analiza
jest przedmiotem oceny w ramach kryteriów merytorycznych. Przykładowo, na podstawie
informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie, Oceniający może uznać dane kryterium za
spełnione, zaś w wyniku szczegółowego zapoznania się z kompletną dokumentacją oraz
wyjaśnieniami Wnioskodawcy (jeżeli dotyczy), dane kryterium może być ocenione negatywnie
w ramach kryteriów merytorycznych. W przypadku stwierdzenia, że projekt nie spełnia danego
kryterium formalnego, lecz możliwość uzupełniania lub poprawy projektu w tym zakresie
została przewidziana w kryteriach wyboru projektów przyjętych Uchwałą Zarządu
Województwa Podlaskiego lub w Regulaminie konkursu, jeżeli zostało to przewidziane w danym
kryterium, Oceniający ma możliwość zwrócenia się do Wnioskodawcy o dokonanie uzupełniania
lub poprawy wniosku w tym przedmiocie i w ramach wynikających z dokumentacji
konkursowej. Wnioski, które nie zostaną poprawione lub uzupełnione zgodnie z wezwaniem do
uzupełnienia lub poprawy, podlegają odrzuceniu.
Ocena przeprowadzana jest metodą zerojedynkową, która zakłada spełnienie kryterium
(zaznaczenie kolumny „TAK”) lub jego niespełnienie (zaznaczenie kolumny „NIE”). Warunkiem
pozytywnej oceny kryterium jest spełnienie wszystkich wymagań zawartych w opisie każdego
z kryteriów. Tylko spełnienie wszystkich kryteriów formalnych umożliwia weryfikację
zgodności projektu z kryteriami merytorycznymi.
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L.p.
1.

Kryterium
Kwalifikowalność Wnioskodawcy i projektu
Projekt spełnia wymogi określone w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (SZOOP)
obowiązującym na moment ogłoszenia konkursu oraz Regulaminie konkursu
w następującym zakresie:
 typ Beneficjenta;
 typ projektu;
 działalność Wnioskodawcy dotycząca projektu nie jest działalnością wykluczoną;
 lokalizacja projektu.
Opis dot. warunku 1:
W ramach niniejszego warunku weryfikuje się, czy Wnioskodawca jest kwalifikowalny w
ramach Działania/Poddziałania do aplikowania w przedmiotowym konkursie, tj. czy
znajduje się w katalogu potencjalnych Beneficjentów wskazanych w Szczegółowym Opisie
Osi Priorytetowych RPOWP na lata 2014-2020 (SZOOP) obowiązującym na moment
ogłoszenia konkursu oraz w Regulaminie konkursu.
W ramach przedmiotowego konkursu do ubiegania się o dofinansowanie w ramach
niniejszego konkursu uprawnione są wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób
fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na
podstawie przepisów odrębnych), w tym organy prowadzące szkoły i placówki
kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz państwowe wyższe szkoły zawodowe.
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 zaświadczeń (Dz.U. 2015, poz. 2009 j.t. z późn. zm.).
Ponadto w odniesieniu do Wnioskodawcy będzie weryfikowane, czy nie zachodzą
przesłanki określone w:
 art. 207 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,
 przepisach zawartych w art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014–2020,
 innych przepisach prawa obowiązującego.
Powyższe weryfikowane jest również na poziomie Partnera/-ów projektu (jeżeli
dotyczy).
Nie istnieje możliwość dokonania korekty na etapie złożenia wniosku
o dofinansowanie. Spełnienie warunku powinno być utrzymane od momentu
złożenia wniosku o dofinansowanie do końca okresu trwałości projektu.
Dopuszcza się możliwość odstępstwa od kryterium wyłącznie na etapie realizacji
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projektu i okresu trwałości projektu, która może wynikać ze:
 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.
Opis dot. warunku 2:
W ramach niniejszego warunku weryfikacji podlega zgodność projektu z typem
projektów wskazanym w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych 2014-2020 (SZOOP)
obowiązującym na moment ogłoszenia konkursu oraz Regulaminie konkursu. 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.
Należy pamiętać o jednoznacznym zdefiniowaniu przedmiotu projektu, a tym samym
ograniczeniu zakresu rzeczowego projektu wyłącznie do wymaganego warunkami
niniejszego konkursu.
Nie dopuszcza się możliwości korekty wniosku w tym zakresie.
Opis dot. warunku 3:
Ocenie podlega rodzaj
z warunkami konkursu.

działalności,

której

dotyczy

projekt

oraz

zgodność

Przedmiot realizacji projektu nie może dotyczyć rodzajów działalności wykluczonych
z możliwości uzyskania pomocy finansowej, o których mowa:
 w art. 1 Rozporządzenia KE (UE) Nr 651/2014,
- 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).
Należy dodać, że we wniosku o dofinansowanie oprócz odpowiedniego
zaznaczenia/oświadczenia, Wnioskodawca powinien także scharakteryzować (opisać)
przedmiot projektu w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację.
Korekta wniosku w zakresie ww. warunku nie jest możliwa.
Opis dot. warunku 4:
W ramach niniejszego warunku weryfikuje się, czy lokalizacja projektu (miejsce realizacji
projektu) jest zgodna z wymogami określonymi w SZOOP obowiązującym na moment
ogłoszenia konkursu oraz Regulaminie konkursu. Projekt powinien być realizowany w
granicach administracyjnych województwa podlaskiego.
W ramach przedmiotowego konkursu nie przewiduje się wsparcia projektów
realizowanych na obszarze BOF1.

1

Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego tworzy zinstytucjonalizowaną płaszczyznę współpracy dla 10 gmin –
Białegostoku i otaczających go 9 gmin: Choroszcz, Czarna Białostocka, Łapy, Supraśl, Wasilków, Zabłudów oraz gminy wiejskie:
Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Turośń Kościelna
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Spełnienie tego warunku powinno być utrzymane od złożenia wniosku o
dofinansowanie do końca okresu trwałości projektu.
Nie jest dopuszczalna korekta w tym zakresie na etapie złożenia wniosku, natomiast
w trakcie realizacji projektu oraz w okresie trwałości możliwość odstępstwa może
wynikać ze:
 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.
Przez spełnienie niniejszego kryterium rozumie się spełnienie wszystkich warunków (4).
Brak pozytywnej odpowiedzi chociażby na jedno z pytań skutkuje odrzuceniem wniosku.

2.

Kryterium weryfikowane jest w oparciu o treści wniosku o dofinansowanie, informacje
zawarte w Studium wykonalności/Biznes Planie oraz fakultatywne i/lub wymagane
załączniki do dokumentacji aplikacyjnej.
Projekt spełnia wymóg minimalnej/maksymalnej wartości projektu oraz
maksymalnego poziomu dofinansowania
Warunkiem pozytywnej oceny kryterium jest spełnienie poniższych wymagań:
 wartość wydatków kwalifikowalnych projektu spełnia wymóg minimalnej
i maksymalnej wartości określonej w Regulaminie konkursu lub SZOOP
obowiązującym na moment ogłoszenia konkursu (jeżeli określono);
 całkowita wartość projektu jest zgodna z zapisami Regulaminu konkursu lub SZOOP
obowiązującym na moment ogłoszenia konkursu (jeżeli określono);
 poziom wnioskowanego dofinansowania jest zgodny z Regulaminem konkursu lub
SZOOP obowiązującym na moment ogłoszenia konkursu;
 wnioskowana wartość dofinansowania nie przekracza wielkości wyliczonej
w oparciu o wskaźnik luki finansowej (jeśli dotyczy);
 w przypadku projektu objętego pomocą publiczną poziom i wartość pomocy nie
przekracza pułapu i jest zgodna z warunkami określonymi w przepisach właściwego
Rozporządzenia pomocowego adekwatnego do rodzaju projektu i obowiązującego
na moment ogłoszenia konkursu (jeśli dotyczy).
Opis dot. warunku 1 i 2:
W ramach niniejszego warunku dokonuje się weryfikacji, czy wartość całkowita projektu,
wydatków kwalifikowalnych mieści się w limicie podanym w Szczegółowym Opisie Osi
Priorytetowych RPOWP 2014-2020 (SZOOP) obowiązującym na moment ogłoszenia
konkursu oraz Regulaminie konkursu. Konstruując budżet projektu Wnioskodawca sam
zakłada i wskazuje wydatki niezbędne do jego realizacji.
Na wezwanie Komisji Oceny Projektów dopuszcza się możliwość jednorazowej korekty
w zakresie zmniejszenia całkowitej wartości projektu/wartości kosztów
kwalifikowalnych projektu o 5% w stosunku do pierwotnej wartości zadeklarowanej w
dokumentacji aplikacyjnej.
Spełnienie warunków weryfikowane jest na moment złożenia wniosku.
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Opis dot. warunku 3 i 4:
W ramach obu warunków weryfikowana jest zgodność wnioskowanej wartości
dofinansowania z SZOOP obowiązującym na moment ogłoszenia konkursu oraz
Regulaminem konkursu. Wartość wnioskowanego dofinansowania nie może przekraczać
maksymalnej wartości dofinansowania określonej w konkursie, zarówno, w zakresie
wartości nominalnej, jak również udziału % wnioskowanego dofinansowania
w wydatkach kwalifikowanych projektu.
Na wezwanie Komisji Oceny projektów dopuszcza się:
 możliwość jednorazowej korekty w zakresie
dofinansowania projektu o 5 p.p. w stosunku do
zadeklarowanego w dokumentacji aplikacyjnej;
 możliwość jednorazowej korekty w zakresie
dofinansowania projektu o 5% w stosunku do
zadeklarowanego w dokumentacji aplikacyjnej.

zmniejszenia poziomu
pierwotnego poziomu
zmniejszenia wartości
pierwotnego poziomu

Spełnienie warunków weryfikowane jest na moment złożenia wniosku.
Opis dot. warunku 5:
W ramach warunku weryfikuje się zgodność poziomu i wartości pomocy publicznej do
zapisów właściwego Rozporządzenia pomocowego adekwatnego do zakresu projektu
(dotyczy wyłącznie projektów objętych pomocą publiczną).
Na wezwanie Komisji Oceny projektów dopuszcza się możliwość jednorazowej korekty
w zakresie zmniejszenia poziomu lub wartości pomocy w projekcie w celu zastosowania
wymogów właściwego Rozporządzenia pomocowego adekwatnego do rodzaju projektu i
obowiązującego na moment ogłoszenia konkursu, jednak nie więcej niż odpowiednio: 5
p.p. lub 5% w stosunku do pierwotnego poziomu lub wartości zadeklarowanych w
dokumentacji aplikacyjnej.
Jeżeli Wnioskodawca wnioskuje o niedopuszczalny poziom lub wartość i nie dokona
stosownej korekty na wezwanie KOP albo dokona jej w zakresie innym niż wynikający
z wezwania, wniosek nie może zostać zaakceptowany i podlega odrzuceniu.
Spełnienie warunków weryfikowane jest na moment złożenia wniosku.
Przez spełnienie niniejszego kryterium rozumie się spełnienie wszystkich warunków (5).
Brak pozytywnej odpowiedzi chociażby na jedno z pytań skutkuje odrzuceniem wniosku.

3.

Kryterium weryfikowane jest w oparciu o treści wniosku o dofinansowanie, informacje
zawarte w Studium wykonalności/Biznes Planie oraz fakultatywne i/lub wymagane
załączniki do dokumentacji aplikacyjnej.
Termin i okres realizacji projektu
Czy wskazany przez Wnioskodawcę termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu
jest zgodny z zapisami Regulaminu Konkursu?
Czy projekt będący przedmiotem złożonego wniosku o dofinansowanie nie został ukończony
lub zrealizowany, zgodnie z Art. 65 ust. 6 Rozporządzenia 1303/2013, przed złożeniem tego
wniosku?
Opis dot. warunku 1:
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W ramach kryterium weryfikowane jest, czy wskazane przez Wnioskodawcę terminy
rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu są zgodne z zapisami Regulaminu konkursu.
Co do zasady początkiem okresu kwalifikowalności wydatków jest 01 stycznia 2014 r.,
a końcową datą kwalifikowalności wydatków jest 31 grudnia 2023 r., lecz w przypadku
projektów objętych pomocą publiczną okres ten wyznacza się przy uwzględnieniu
właściwych przepisów pomocowych (w tym związanych z koniecznością spełnienia
efektu zachęty2).
Dodatkowo, analizie podlega okres realizacji projektu, przez który należy rozumieć okres
pomiędzy rzeczowym rozpoczęciem realizacji projektu, a jego finansowym
zakończeniem, przy czym termin rzeczowej realizacji projektu nie może rozpocząć się
później niż 30 dni kalendarzowych od podpisania Umowy o dofinansowanie. Zgodnie
z warunkami niniejszego konkursu, okres realizacji projektu uwzględniającego roboty
budowlane nie może być dłuższy niż 24 miesięcy, a w przypadku pozostałych rodzajów
projektów nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy o dofinansowanie.
W przypadku, gdy Wnioskodawca uzależnia realizację projektu od uzyskania wsparcia
UE, IOK wyjaśnia, że planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to lipiec 2018 r., a
podpisania Umów o dofinansowanie: sierpień 2018 r.
Uwzględniając założenia konkursu, termin finansowego zakończenia realizacji projektu
nie może być dłuższy niż: sierpień 2020 r. (w przypadku robót budowlanych) oraz
sierpień 2019 r. (dotyczy pozostałych rodzajów projektów).
Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarto w Regulaminie konkursu.
Przewidziano możliwość jednorazowej korekty na etapie złożenia wniosku
o dofinansowanie w przypadku przekroczenia terminu o okres nie dłuższy niż
3 miesiące w stosunku do terminu rozpoczęcia/zakończenia określonego
w Regulaminie konkursu.
Spełnienie warunku powinno być utrzymane
o dofinansowanie do końca okresu realizacji projektu.

od

złożenia

wniosku

Odstępstwa od spełnienia kryterium na etapie realizacji projektu mogą wynikać z:
 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.
Opis dot. warunku 2:
Oceniający weryfikuje, czy inwestycja zapisana w projekcie nie została fizycznie
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 „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. 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.
2
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zakończona lub w pełni zrealizowana przed złożeniem do IOK wniosku
o dofinansowanie. Zgodnie z zapisami z Art. 65 ust. 6 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, taki projekt nie może zostać wybrany do wsparcia.
W przypadku wskazania przez Wnioskodawcę terminów niezgodnych z wymogami
konkursu, niedokonania korekty na wezwanie KOP lub dokonanie korekty w innym
zakresie niż wynikający z wezwania, wniosek jest odrzucany z powodu nie spełnienia
kryterium formalnego. W przypadku, gdy konieczna byłaby korekta wniosku
przekraczająca dopuszczalny zakres, KOP nie wzywa do jej dokonania i odrzuca wniosek.
Spełnianie tego warunku jest weryfikowane na moment złożenia wniosku
o dofinansowanie i nie dopuszcza się wprowadzania przez Wnioskodawcę korekty
w tym zakresie.
Przez spełnienie niniejszego kryterium rozumie się spełnienie wszystkich warunków (2).
Brak pozytywnej odpowiedzi chociażby na jedno z pytań skutkuje odrzuceniem wniosku.
Weryfikacja dokonywana jest m.in. na podstawie zapisów Pkt V.3 wniosku
o dofinansowanie.
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3.2 Kryteria merytoryczne dopuszczające ogólne
Kryteria dopuszczające odnoszą się do treści merytorycznej wniosku, w tym jego założeń,
planowanych działań oraz rezultatów. Weryfikacja projektów z zastosowaniem kryteriów
dopuszczających ogólnych ma na celu wykluczenie projektów niewykonalnych przy założeniach
(działaniach i rezultatach) opisanych przez Wnioskodawcę, również z uwzględnieniem
wszelkich wymogów programowych (także projektów, których wykonalności nie można
jednoznacznie ocenić i potwierdzić).
Wykonalność projektu oceniana jest na podstawie przedstawionych przez Wnioskodawcę
informacji oraz dokumentów (załączników). Wykonalność projektu oceniana jest w takiej
formule jaką założył Wnioskodawca, tzn. projekt być może byłby wykonalny po jego
modyfikacji, ale jeżeli nie jest wykonalny w takim stanie jak go przedstawił Wnioskodawca, a
uzupełnienie i poprawa projektu w tym zakresie nie jest możliwa, nie może zostać
dofinansowany. Niedopuszczalna jest modyfikacja treści merytorycznych wniosków inna, niż
zostało to przewidziane w kryteriach wyboru projektów przyjętych Uchwałą Zarządu
Województwa Podlaskiego lub w Regulaminie konkursu. W trakcie oceny spełniania kryteriów
wyboru projektów, w odpowiedzi na wezwanie, Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić
projekt w części dotyczącej spełnienia kryteriów wyboru projektów w zakresie określonym w
kryteriach wyboru projektów przyjętych Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego lub w
Regulaminie konkursu, jeżeli zostało to przewidziane w danym kryterium. Uzupełnienia lub
poprawy projektu może dokonać, za zgodą Wnioskodawcy, Komisja Oceny Projektów. IOK w
trakcie uzupełnienia lub poprawy projektu ma obowiązek zapewnić równe traktowanie
Wnioskodawców. Dodatkowo, ze względu na charakter oceny oraz bardzo szeroki zakres
ocenianych zagadnień, Oceniający może także wezwać Wnioskodawcę do wyjaśnienia kwestii,
które wymagają doprecyzowania.
Ocena w ramach kryteriów dopuszczających ogólnych eliminuje projekty, które nie realizują
minimalnych założeń programowych wynikających z celów RPOWP 2014-2020 lub z celów
poszczególnych Osi Priorytetowych. Często są to projekty, których niektóre rezultaty (efekty) są
sprzeczne z celami RPOWP 2014-2020.
Ocena przeprowadzana jest metodą zerojedynkową (z przypisanymi wartościami logicznymi
„Tak”, „Nie” lub w sytuacji, gdy dane kryterium/pytanie szczegółowe nie dotyczy danego typu
projektu „Nie dotyczy”). Poszczególne kryteria uznaje się za spełnione w przypadku, gdy
odpowiedzi na wszystkie szczegółowe pytania opisujące wymogi kryterium są twierdzące
(z wyjątkiem sytuacji, gdy dane kryterium/pytanie szczegółowe nie dotyczy danego typu
projektu). W przypadku zaznaczenia przynajmniej jednej odpowiedzi „Nie” w ramach oceny
kryteriów merytorycznych dopuszczających ogólnych oraz szczególnych, wniosek jest
odrzucany z powodu nie spełnienia kryteriów merytorycznych dopuszczających.
Kryteria/pytania cząstkowe oznaczone (*) dodatkowo podlegają ocenie przez eksperta
zewnętrznego.
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L.p.
1.

Kryterium
Uzasadnienie konieczności realizacji projektu
Czy uzasadniono konieczność realizacji projektu oraz potrzebę jego finansowania
środkami publicznymi?
Czy określone przez Wnioskodawcę cele realizacji projektu są zbieżne z celami
Osi/Działania/Poddziałania?
Czy wskaźniki projektu odzwierciedlają założone cele projektu?
Opis dot. warunku 1:
W ramach warunku weryfikowane jest uzasadnienie realizacji projektu – zarówno
z punktu widzenia samego Wnioskodawcy, jak i celów Osi Priorytetowej
Działania/Poddziałania RPOWP 2014 - 2020. Wnioskodawca powinien wskazać:
 co jest podstawą decyzji o realizacji projektu w założonym kształcie,
 jakie są cele realizacji projektu,
 jakie problemy rozwiąże realizacja przedmiotowego projektu,
 co stałoby się, gdyby projekt nie został zrealizowany,
 czy projekt jest optymalnym narzędziem do osiągnięcia założonych celów
(analiza opcji) itp.
Uzasadnienie powinno mieć poparcie w faktach i liczbach oraz być wynikiem
przeprowadzonych analiz. Niewystarczające są ogólne stwierdzenia i truizmy. W
ramach kryterium należy również przeanalizować i wskazać, czy Wnioskodawca
uzasadnił potrzebę dofinansowania projektu środkami publicznymi.
Weryfikacja warunku jest dokonywana na moment złożenia wniosku
o dofinansowanie. Wezwanie Wnioskodawcy do korekty projektu w części
dotyczącej spełniania tego warunku nie jest możliwe.
Opis dot. warunku 2:
Wnioskodawca powinien opisać, w jaki sposób realizacja projektu przyczyni się do
realizacji celów Osi priorytetowej oraz Działania/Poddziałania. Analiza ta powinna być
skorelowana z celami realizacji projektu.
Może wystąpić sytuacja, że pomimo deklaratywnych informacji podanych przez
Wnioskodawcę, z samej istoty charakteru projektu wynika, że jego podstawowy cel
jest inny niż cel wskazany przez Wnioskodawcę. Wówczas wniosek zostanie
odrzucony z powodu niespełnienia kryterium.
Nie dopuszcza się uzupełniania lub poprawy wniosku w tym zakresie. Spełnianie
warunku Wnioskodawca jest zobowiązany utrzymać od momentu złożenia
wniosku o dofinansowanie do końca okresu trwałości projektu.
Opis dot. warunku 3:
Wnioskodawca powinien wskazać związek celów projektu z przyjętymi wskaźnikami
projektu. Właściwa prezentacja celów projektu pozwoli na ich łatwą identyfikację oraz
przełożenie na konkretne wartości. Każda kwantyfikowana wartość celu (wskaźnik)
musi mieć swój odpowiednik w postaci wyznaczonego celu.
Wskaźniki produktu są rozumiane, jako bezpośredni, materialny efekt realizacji
przedsięwzięcia mierzony konkretnymi wielkościami.
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Wskaźniki rezultatu opisują wpływ zrealizowanego przedsięwzięcia na grupy
docelowe (np. Beneficjenta, odbiorców ostatecznych) i otoczenie społecznoekonomiczne, uzyskane bezpośrednio po zakończeniu realizacji projektu.
Wskaźniki należy oszacować rzetelnie mając na uwadze, że spełnienie
przedmiotowego kryterium powinno być utrzymane od momentu złożenia wniosku
o dofinansowanie do końca okresu trwałości projektu. Wnioskodawca jest
zobowiązany do monitorowania postępu w zakresie osiągania wskaźników oraz
będzie rozliczany z ich wypełnienia.
Dopuszcza się możliwość odstępstwa od założonych wartości docelowych
i terminu ich osiągnięcia w trakcie realizacji projektu oraz w okresie trwałości,
która może wynikać z wystąpienia siły wyższej nie leżącej po stronie Beneficjenta,
przy czym każda zmiana powinna być uzasadniona przez Beneficjenta i
zaakceptowana przez IZ RPOWP. W innym przypadku, współfinansowanie UE będzie
podlegało pomniejszeniu proporcjonalnie do nieosiągniętych wartości docelowych
wskaźników/celów projektu w sposób określony w Umowie o dofinansowanie
projektu obowiązującej na moment realizacji projektu.
Istnieje możliwość korekt w zakresie uzupełnienia wskaźników we
wniosku/skorygowania ich wartości docelowych do poziomu uzasadnionego zapisami
dokumentacji aplikacyjnej oraz wyjaśnieniami na etapie oceny projektu.
W celu racjonalnego oszacowania wskaźników kluczowych/specyficznych dla
Programu oraz wskaźników specyficznych dla projektu zasadne jest wykorzystanie
dokumentu Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych
do realizacji w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata
2014-2020, dostępnego na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl (zakładka
O programie>Zapoznaj się z prawem i dokumentami>Typ dokumentu: programowe).
Przez spełnienie niniejszego kryterium rozumie się spełnienie wszystkich warunków (3).
Brak pozytywnej odpowiedzi chociażby na jedno z pytań skutkuje odrzuceniem wniosku.

2.

Kryterium będzie oceniane m.in. na podstawie informacji zamieszczonych we wniosku
o dofinansowanie (np. Pkt IV.1, IV.2, IV.3.2, IV.5, IV.6, V) oraz pozostałej dokumentacji
aplikacyjnej.
Kwalifikowalność wydatków projektu*
Czy wskazane wydatki kwalifikowane projektu są zgodne z zasadami finansowania
projektu w ramach Działania/Poddziałania/konkursu?
Czy wskazane wydatki kwalifikowane projektu są precyzyjnie określone - są
identyfikowalne i są wystarczająco szczegółowe w stosunku do rodzaju i zakresu
projektu?
Czy wydatki kwalifikowalne projektu zostały prawidłowo oszacowane?
Czy wnioskodawca prawidłowo zastosował metodologię rozliczania wydatków w
oparciu o stawki ryczałtowe (jeśli dotyczy)?
Czy wskazane wydatki kwalifikowane projektu są niezbędne do realizacji celów
projektu?
Opis dot. warunku 1:
Sam rodzaj wydatku nie świadczy jeszcze o jego kwalifikowalności. Wydatek będzie
kwalifikowalny nie tylko, gdy będzie zgodny z kategoriami wydatków określonymi
w Regulaminie konkursu, ale również, gdy będzie zasadny, adekwatny i racjonalny
w odniesieniu do realizacji konkretnego projektu przy jednoczesnym uwzględnieniu
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zapisów właściwych uregulowań prawnych w zakresie kwalifikowalności (również
ograniczeń wynikających z rozporządzeń pomocowych – w przypadku projektów
objętych pomocą publiczną). Przy określaniu katalogu kosztów kwalifikowalnych
zastosowanie mają również zapisy Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.
IOK zwraca również uwagę na konieczność prawidłowego udzielania zamówień, tj.
zgodnie z właściwymi trybami wyboru wykonawców/dostawców opisanymi
w ustawie PZP lub Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 (dotyczy np. zasady
konkurencyjności). W przypadku rozstrzygnięcia postępowań na etapie aplikowania,
Oceniający może dokonać ich weryfikacji, a tym samym może stwierdzić wystąpienie
nieprawidłowości skutkującej nałożeniem korekty lub też negatywną oceną projektu
(w przypadku korekty finansowej na poziomie 100% wydatków kwalifikowalnych).
W ramach niniejszego warunku przewidziano 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 IOK 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.
Opis dot. warunku 2:
Wydatki powinny być precyzyjnie i jednoznacznie zaprezentowane nie tylko co do
wartości, ale również niezbędności. Przykłady zbyt ogólnego określenia wydatków
projektu: roboty budowlane, roboty montażowe i instalacyjne, zakup wyposażenia,
zakup mebli itd. W takich przypadkach trudno odnieść się do racjonalności,
adekwatności i efektywności wydatków gdyż nie wiadomo, co dokładnie
Wnioskodawca zamierza nabyć w ramach projektu. Przykładowo, jeżeli
Wnioskodawca zamierza budować bądź rozbudowywać, powinien wskazać np. etapy
prac budowlanych oraz je scharakteryzować. Poziom szczegółowości został wskazany
w Instrukcji wypełnienia załączników przy poz. dotyczącej Wyciągu z dokumentacji
technicznej oraz Kosztorysów inwestorskich.
W przypadku określenia wydatków projektu w sposób zbyt ogólny, nieprecyzyjny,
niespójny istnieje możliwość wezwania Wnioskodawcy do wprowadzenia korekt
na
etapie
złożenia
wniosku
o
dofinansowanie
w
zakresie
doprecyzowania/uszczegółowienia zakresu rzeczowego projektu w stosunku do
informacji wykazanych w pierwotnej dokumentacji aplikacyjnej. W przypadku
nieuszczegółowienia wydatków projektu w wyniku wezwania lub ich doprecyzowania
niezgodnie z wezwaniem, niniejszy warunek nie może zostać uznany za spełniony.
Spełnienie warunku weryfikowane jest od złożenia wniosku o dofinansowanie
do końca okresu trwałości projektu.
Opis dot. warunku 3:
Wnioskodawca powinien prawidłowo i rzetelnie oszacować planowane w projekcie
wydatki kwalifikowalne. Wartość tych wydatków powinna zostać należycie
udokumentowana i potwierdzona (np. w postaci załączenia dokumentacji pozyskanej
w trakcie przeprowadzenia analizy cen rynkowych lub dokumentacji z
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rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia – jeżeli przeprowadzono).
Wyjątkiem od powyższego, jest dołączenie szczegółowego kosztorysu budowlanego
sporządzonego wg właściwego Rozporządzenia i/lub przez osobę posiadającą
stosowne uprawnienia do kosztorysowania.
W trakcie oceny istnieje możliwość wprowadzenia korekt na etapie złożenia
wniosku o dofinansowanie w zakresie 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. Nie jest dopuszczalne uzupełnienie projektu poprzez dołączenie
dokumentów sporządzonych po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.
W trakcie realizacji projektu oraz w okresie trwałości możliwość odstępstwa od
założonych wartości docelowych 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.
Opis dot. warunku 4:
W przedmiotowym konkursie nie przewidziano stosowania uproszczonych metod
rozliczania wydatków w oparciu o stawki ryczałtowe (niniejszy warunek NIE
DOTYCZY konkursu).
Opis dot. warunku 5:
Ocenie podlega, czy wskazane w projekcie wydatki kwalifikowalne są niezbędne do
celów realizacji projektu – zarówno co do ich zasadności, jak i racjonalności.
Weryfikacja polega na stwierdzeniu, czy:
 dana pozycja budżetowa jest niezbędna i czy jej wartość jest racjonalna,
 wydatki kwalifikowalne służą bezpośrednio realizacji celów projektu,
 wydatki kwalifikowalne są ekonomicznie uzasadnione oraz czy są efektem
świadomego wyboru, analizy opcji,
 nie można zrealizować zakresu rzeczowego tańszym kosztem.
IOK zwraca uwagę na konieczność ujęcia w ramach projektu wyłącznie takich
wydatków, które są możliwe do współfinansowania w niniejszym konkursie.
W ramach tego warunku na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie
dopuszczalne są korekty 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 IOK po uwzględnieniu wpływu zmiany na spełnienie innych kryteriów wyboru
projektów, lecz ostateczny jej poziom nie może przekroczyć 25% kosztów
kwalifikowalnych projektu.
Natomiast w trakcie realizacji projektu oraz w okresie trwałości odstępstwa od
przyjętych założeń mogą wynikać ze:
 zmiany rodzaju nabytych środków trwałych/wartości niematerialnych
i prawnych, w tym ich parametrów technicznych przy zachowaniu co najmniej
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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.
Spełnienie warunku weryfikowane jest od złożenia wniosku o dofinansowanie
do końca okresu trwałości projektu.
Przez spełnienie niniejszego kryterium rozumie się spełnienie wszystkich warunków (5).
Brak pozytywnej odpowiedzi chociażby na jedno z pytań skutkuje odrzuceniem wniosku.

3.

Kryterium jest sprawdzane w szczególności na podstawie zaprezentowanych
informacji we wniosku o dofinansowanie (Pkt IV i VII) oraz załącznikach.
Wykonalność techniczna projektu *
Czy Wnioskodawca posiada zasoby techniczne i ludzkie niezbędne do prawidłowej
realizacji projektu lub czy wiarygodnie opisał sposób pozyskania tych zasobów?
Czy Wnioskodawca posiada prawa własności, pozwolenia, licencje itp. niezbędne
w realizacji projektu lub czy uzyskanie tych praw, pozwoleń, licencji itp. zostało
w projekcie uwzględnione i jest prawdopodobne?
Czy harmonogram realizacji projektu jest racjonalny i wykonalny?
Czy w dokumentacji projektowej w odniesieniu do planowanej infrastruktury
uwzględniono ryzyka związane ze zmianami klimatu, w szczególności zagrożenie
powodzią i sposób zarządzania tym ryzykiem (jeśli dotyczy)?
Czy dołączona do wniosku dokumentacja OOŚ jest adekwatna do zakresu projektu (jeśli
dotyczy)?
Opis dot. warunku 1:
W ramach kryterium oceniana jest zdolność Wnioskodawcy do realizacji projektu, tzn.
czy Wnioskodawca posiada odpowiednie zasoby techniczne i kadrowe do
zrealizowania swoich zamierzeń. IOK zwraca uwagę na konieczność
scharakteryzowania zarówno zasobów ludzkich, jak i technicznych gwarantujących
prawidłową realizację projektu pod względem administracyjnymi i stricte związanym
z przedmiotem projektu. Wnioskodawca nie musi posiadać wszystkich zasobów w
momencie składania wniosku o dofinansowanie. Część z nich może pozyskać w trakcie
realizacji projektu, co zobowiązany jest opisać we wniosku – przykładowo w
przypadku zasobów ludzkich należy wskazać wymogi stawiane osobom/podmiotom,
które zaangażowane zostaną do udziału w projekcie wraz z uprawdopodobnieniem
nawiązania z nimi współpracy.
Spełnienie tego warunku powinno być utrzymane od złożenia wniosku o
dofinansowanie do końca okresu realizacji projektu i nie jest możliwa korekta
wniosku w tej części.
Opis dot. warunku 2:
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy Wnioskodawca posiada wszystkie
niezbędne z punktu widzenia procesu inwestycyjnego pozwolenia, koncesje, decyzje,
prawa własności, licencje itp. W przypadku, gdy Wnioskodawca nie posiada jeszcze
wszystkich niezbędnych decyzji, pozwoleń i praw własności powinien w sposób
wiarygodny opisać i uzasadnić we wniosku o dofinansowanie z jakich powodów
wystąpiły opóźnienia oraz podać termin uzyskania przedmiotowych dokumentów.
Oceniający w ramach niniejszego kryterium ocenia kompletność dokumentacji, a w
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przypadku dostarczenia niepełnej dokumentacji, weryfikuje wiarygodność
uzasadnienia. W przypadku nieposiadania lub braku uprawdopodobnienia uzyskania
przez Wnioskodawcę niezbędnych praw własności, decyzji, pozwoleń, koncesji i
licencji projekt nie spełnia niniejszego kryterium i nie zachodzi możliwość
dokonania korekty na etapie złożenia wniosku.
Przykładem niespełnienia powyższego wymogu może być brak planu
zagospodarowania terenu i jednoczesny brak decyzji o warunkach zabudowy, decyzji
o lokalizacji celu publicznego, w sytuacji gdy projekt dotyczy inwestycji budowlanej
w konkretnej lokalizacji.
Na etapie aplikowania, możliwe jest nie złożenie ostatecznego pozwolenia na budowę
- dopuszcza się jego dostarczenie przed podpisaniem Umowy o dofinansowanie,
jednakże powinno to zostać opisane we wniosku o dofinansowanie.
W ramach konkursu nie dopuszcza się możliwości realizacji projektu w trybie
zaprojektuj i wybuduj.
W ramach kryterium ocenie podlega także zasadność zaproponowanych w projekcie
rozwiązań technicznych (parametry techniczne urządzeń, technologia, innowacyjność,
materiały, itp.). Koncepcja projektu może opierać się o uwarunkowania prawne, które
jeszcze nie obowiązują, lub które zostaną zmienione w najbliższej przyszłości.
W ramach tego warunku dopuszczona została możliwość odstępstwa w trakcie
realizacji projektu oraz w okresie trwałości wynikająca z:
 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.
Spełnienie kryterium weryfikowane jest od złożenia wniosku o dofinansowanie
do końca okresu trwałości projektu.
Opis dot. warunku 3:
Przedmiotem oceny w ramach niniejszego warunku jest racjonalność i wykonalność
planowanego harmonogramu działań. Może się zdarzyć, że Wnioskodawca założy
nierealne terminy realizacji projektu, nieuwzględniające wszystkich uwarunkowań
i okoliczności, co skutkować będzie koniecznością uznania kryterium za niespełnione.
Należy zwrócić uwagę na konieczność uwzględnienia przy szacowaniu harmonogramu
terminów niezbędnych do przeprowadzenia postępowań przetargowych (jeżeli nie
dokonano wyboru na moment aplikowania) oraz maksymalnego terminu realizacji
projektu wynikającego z zapisów dokumentacji konkursowej.
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W trakcie oceny wniosku nie ma możliwości wprowadzania korekty w zakresie
objętym tym warunkiem. Powinno być ono przez projekt spełnione od złożenia
wniosku o dofinansowanie do końca okresu realizacji projektu, przy czym na
etapie realizacji projektu możliwe są odstępstwa. Mogą one wynikać z:
 braku wyłonienia wykonawców/dostawców z przyczyn niezależnych od
Beneficjenta,
 innych zdarzeń losowych nie leżących po stronie Beneficjenta,
z zastrzeżeniem, że każda zmiana powinna być uzasadniona przez Beneficjenta
i zaakceptowana przez IZ RPOWP.
Opis dot. warunku 4:
W przedmiotowym konkursie nie istnieje konieczność uwzględniania ryzyk
związanych ze zmianami klimatu (niniejszy warunek NIE DOTYCZY konkursu).
Opis dot. warunku 5:
W ramach przedmiotowego warunku weryfikowana jest kompletność dokumentacji
dotyczącej
procedury
przeprowadzonego
postępowania
związanego
z
oddziaływaniem projektu na środowisko, a także jej zgodność z dyrektywami UE oraz
prawem, zaś spełnianie przez projekt tego warunku musi zostać utrzymane od
złożenia wniosku o dofinansowanie do końca okresu realizacji projektu.
Zakres wymaganej dokumentacji w tym zakresie uzależniony jest od przedmiotu
inwestycji, a przy jej przygotowaniu należy mieć na uwadze zapisy Instrukcji
wypełniania załączników oraz Instrukcji wypełniania OOŚ.
Oceniający weryfikuje także zgodność pozwolenia na budowę (jeśli zostało dołączone)
z dokumentacją środowiskową. W przypadku, gdy Oceniający stwierdzi uchybienia we
wniosku dotyczące niespełniania przez projekt ww. warunku, istnieje możliwość
wprowadzenia korekt na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie w zakresie
przedłożenia prawidłowej dokumentacji adekwatnej do zakresu rzeczowego projektu,
przy czym dokumenty te muszą być ważne na moment złożenia wniosku o
dofinansowanie.
Istnieje możliwość odstępstwa od kryterium na etapie realizacji projektu, która
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.
Przez spełnienie niniejszego kryterium rozumie się spełnienie wszystkich warunków (5).
Brak pozytywnej odpowiedzi chociażby na jedno z pytań skutkuje odrzuceniem wniosku.
Weryfikacji podlegają informacje uwzględnione przede wszystkim we wniosku
o dofinansowanie (Pkt III.6, IV, V) oraz załącznikach, w tym Formularzu w zakresie
oceny oddziaływania na środowisko (Załącznik 3Ia).
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4.

Wykonalność finansowa i ekonomiczna*
Czy prognozy nie zawierają istotnych błędów rachunkowych?
Czy prognozy zostały sporządzone zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
konkursowej?
Czy w prognozach prawidłowo ujęto wszystkie istotne finansowe elementy projektu?
Czy wskazane w prognozach poszczególne wielkości (wartość przychodów, kosztów,
składników majątku i pasywów) są uzasadnione?
Czy źródła finansowania projektu są jednoznaczne oraz wiarygodne?
Czy zapewniona jest płynność finansowa realizacji projektu?
W ramach niniejszego kryterium weryfikowana jest wykonalność finansowa
i ekonomiczna projektu. Ocena wykonalności i wiarygodności projektu oparta jest na
analizie przedstawionych założeń finansowych oraz prognoz finansowych projektu.
Analiza powinna uwzględniać również uwarunkowania rynkowe danej branży oraz
specyfikę projektu ujmując ilościowe i jakościowe skutki realizacji projektu w oparciu
o wszystkie istotne środowiskowe, gospodarcze i społeczne efekty prezentując je,
jeżeli to możliwe w kategoriach ilościowych.
Prognoza może być sporządzona formalnie poprawnie, jednak może opierać się na
niewiarygodnych założeniach. Zatem Wnioskodawca w dokumentacji aplikacyjnej
powinien opisać je w sposób szczegółowy, uprawdopodobniający osiągnięcie
wykazanych wielkości/efektów. Brak powyższych informacji może skutkować tym, iż
nie będzie możliwa ocena wiarygodności założeń, a tym samym nie będzie można
potwierdzić wykonalności finansowej. Dokonanie rzetelnej analizy opartej o
wiarygodne założenia ma kluczowe znaczenie przy określeniu poziomu intensywności,
a tym samym kwoty dofinansowania.
Opis dot. warunku 1:
Wnioskodawca powinien być świadomy, że jeżeli zaprezentowane informacje
finansowe zawierają elementarne błędy, to ocena wykonalności finansowej może nie
być miarodajna lub może być nie możliwa. W praktyce mogą występować błędy
poważne i drobne uchybienia. Do Oceniającego należy ocena, czy i w jakim stopniu
występujące błędy wpływają na wiarygodność prognoz i na realną wykonalność
projektu w zakresie oraz terminach opisanych we wniosku. Możliwe są sytuacje, kiedy
Oceniający
stwierdzi,
że
pomimo
wystąpienia
drobnych
błędów
(np. arytmetycznych), realizacja projektu nie jest zagrożona. Natomiast w przypadku
stwierdzenia błędu istotnego istnieje możliwość jednorazowej korekty w zakresie
poprawy błędów rachunkowych/arytmetycznych. Spełnienie warunku
weryfikowane jest na moment złożenia wniosku o dofinansowanie.
Opis dot. warunku 2:
W ramach niniejszego warunku Oceniający weryfikuje, czy analiza finansowa projektu
została wykonana z uwzględnieniem metodologii określonej w Wytycznych Ministra
Infrastruktury i Rozwoju obowiązujących od dnia 18 maja 2017 r. w zakresie zagadnień
związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych w tym projektów generujących
dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.
Zachodzi możliwość jednorazowej korekty na etapie złożenia wniosku
o dofinansowanie w zakresie:
 skorygowania okresu odniesienia w ramach analizy finansowej, przy czym nie
dotyczy to okresu trwałości projektu,
 wielkości zastosowanej stopy dyskontowej,
Strona 22 z 49





wielkości przyjętych stawek amortyzacyjnych,
uzupełnienia brakujących tabel finansowych w układzie "Wnioskodawca
z Projektem",
ujęcia rozliczenia dofinansowania w przedstawionych prognozach
finansowych.

Spełnienie warunku weryfikowane jest na moment złożenia wniosku
o dofinansowanie.
Opis dot. warunku 3:
Jeżeli Wnioskodawca w prognozach finansowych nie uwzględni zasadniczych
finansowych elementów projektu, Oceniający może stwierdzić, że projekt jest
niewykonalny lub nie jest możliwa obiektywna ocena wykonalności projektu. To samo
dotyczy przypadków, kiedy odpowiednie wartości zostaną uwzględnione w innej
wysokości niż wynika to z informacji podanych we wniosku (np. budżet projektu,
źródła finansowania projektu itp.). Na etapie oceny prognoz finansowych może zostać
również ujawniona sprzeczność odnośnie terminów ponoszenia wydatków
(niezgodność
z harmonogramem realizacji projektu).
Oceniający ma możliwość wezwania Wnioskodawcy do wprowadzenia jednorazowej
korekty na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie.
Spełnienie warunku weryfikowane jest na moment złożenia wniosku
o dofinansowanie.
Opis dot. warunku 4:
Wszystkie wskazane w prognozach poszczególne wielkości (wartość przychodów,
kosztów, składników majątku i pasywów) powinny zostać szczegółowo opisane
i uzasadnione przez Wnioskodawcę, tak by Oceniający miał możliwość weryfikacji ich
poprawności. Na potrzeby stwierdzenia wiarygodności analiz i prognoz finansowych
weryfikowana jest spójność danych finansowych, ich wzajemna zależność oraz
uzasadnienie przyjęcia poszczególnych wartości wpływów, wydatków, przychodów,
kosztów, składników majątku i źródeł finansowania majątku. Szczególną uwagę przy
uzasadnieniu przyjętych wartości należy zwrócić na pozycje, które ulegają istotnym
zmianom w stosunku do danych historycznych.
Dopuszcza się możliwość jednorazowej korekty w zakresie uzupełnienia
brakującej części opisowej bez możliwości korygowania wartości przedstawionych w
pierwotnej dokumentacji aplikacyjnej.
Spełnienie kryterium weryfikowane jest na moment złożenia wniosku
o dofinansowanie.
Opis dot. warunku 5:
Wnioskodawca powinien jednoznacznie i precyzyjnie określić źródła finansowania
oraz potwierdzić, że posiada środki na realizację projektu lub wiarygodnie wykazać
sposób ich pozyskania. O ile, nie wymaga się przedkładania dokumentów
potwierdzających źródło finansowania, to zaleca się wskazanie w dokumentacji np.
linków do dokumentów wskazujących na uwzględnienie inwestycji w planie
finansowym Wnioskodawcy (np. w formie uchwały, czy wieloletniego budżetu).
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Przewidziana jest możliwość jednorazowej korekty na etapie oceny w zakresie
wskazania źródeł finansowania projektu. Decyzja o dopuszczeniu korekty
podejmowana jest każdorazowo przez IOK, o ile jest ona konsekwencją modyfikacji
w zakresie spełniania innego kryterium.
Spełnienie kryterium powinno być utrzymane od
o dofinansowanie do końca okresu realizacji projektu.

złożenia

wniosku

Ponadto istnieje możliwość zmiany źródeł finansowania na etapie realizacji
projektu, przy czym każda zmiana powinna być uzasadniona przez Beneficjenta
i zaakceptowana przez IZ RPOWP.
Opis dot. warunku 6:
Osoba oceniająca weryfikuje, czy z przedstawionej przez Wnioskodawcę analizy
wynika, że zostanie zachowana płynność finansowa realizacji projektu. Błędy
w prognozie finansowej mogą wskazywać, że Wnioskodawca nie będzie miał
płynności, pomimo, że ją deklaruje.
W zakresie niniejszego warunku nie przewidziano możliwości korekty. Spełnienie
kryterium powinno być utrzymane od złożenia wniosku o dofinansowanie do
końca okresu realizacji projektu.
Zarówno poprawność prezentowanych prognoz finansowych, jak również ich
wiarygodność mają wpływ na potwierdzenie wykonalności finansowej projektu.
Przez spełnienie niniejszego kryterium rozumie się spełnienie wszystkich warunków
(6). Brak pozytywnej odpowiedzi chociażby na jedno z pytań skutkuje odrzuceniem
wniosku.

5.

Projekt w ramach niniejszego kryterium podlega ocenie na podstawie informacji
zawartych we wniosku o dofinansowanie (Pkt VII) oraz pozostałych załącznikach do
dokumentacji aplikacyjnej, w tym Studium wykonalności/Biznes Planie i Modelu
finansowym/Arkuszach kalkulacyjnych.
Wnioskodawca zapewni trwałość projektu (jeśli dotyczy)*
Czy wnioskodawca dokonał analizy ryzyk dotyczących utrzymania trwałości projektu i
czy zaplanował odpowiednie działanie w przypadku ich wystąpienia?
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?
Opis dot. warunku 1:
W ramach niniejszego warunku Oceniający weryfikuje, czy Wnioskodawca dokonał
analizy ryzyka (analiza wrażliwości) i czy jest zdolny do odpowiedniego
przeciwdziałania w przypadku wystąpienia zagrożeń. IOK zwraca uwagę na
konieczność przeprowadzenia pełnej analizy ryzyka, tj. dla całego cyklu życia projektu,
w tym ze szczególnym uwzględnieniem okresu trwałości.
Wnioskodawca powinien mieć świadomość, iż w przypadku wystąpienia ryzyk
wskazanych we wniosku o dofinansowanie IZ RPOWP może polecić wdrożenie działań
zaradczych przedstawionych w analizie ryzyka przy uwzględnieniu uwarunkowań
zewnętrznych, tak więc Wnioskodawca powinien liczyć się z możliwością realizacji
projektu na warunkach określonych w przeprowadzonej analizie ryzyk.
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W sytuacji, gdy Wnioskodawca nie poda pełnych informacji dotyczących analizy ryzyk,
wówczas będzie miał możliwość jednorazowej korekty w zakresie uzupełnienia
brakujących zapisów w pierwotnej dokumentacji aplikacyjnej.
Spełnienie kryterium weryfikowane jest na moment złożenia wniosku
o dofinansowanie.
Opis dot. warunku 2:
W ramach niniejszego warunku Oceniający sprawdza, czy z przedstawionych przez
Wnioskodawcę dokumentów wynika, że cele i rezultaty projektu zostaną utrzymane
po zakończeniu jego realizacji w wymaganym okresie. W okresie tym projekt nie może
być poddany znaczącym modyfikacjom. Trwałość rozpatruje się w aspekcie trwałości
instytucjonalnej podmiotu, zasobów technicznych, ludzkich i finansowych.
Bezwzględnie Beneficjent nie może zakończyć swojej działalności w okresie trwałości,
a dofinansowana infrastruktura powinna pełnić swoją funkcję zgodnie z projektem i
nie może zmienić się charakter jej własności. Brak trwałości może wynikać z wielu
przesłanek: braku finansowania, braku odpowiednich zasobów technicznych oraz
ludzkich, braku koniecznych uwarunkowań prawnych itp.
Nie ma możliwości korekty kryterium odnośnie utrzymania trwałości projektu.
Spełnienie kryterium powinno być utrzymane od
o dofinansowanie do końca okresu trwałości projektu.

złożenia

wniosku

Ewentualne odstępstwa od kryterium 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:
 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.
Przez spełnienie niniejszego kryterium rozumie się spełnienie wszystkich warunków (2).
Brak pozytywnej odpowiedzi chociażby na jedno z pytań skutkuje odrzuceniem wniosku.

6.

Projekt w ramach niniejszego kryterium podlega ocenie na podstawie informacji
zawartych we wniosku o dofinansowanie (Pkt IV.9) oraz pozostałych załącznikach do
dokumentacji aplikacyjnej.
Projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 oraz
w RPOWP na lata 2014-2020 obowiązującymi na moment złożenia wniosku
o dofinansowanie.
Czy wpływ projektu na realizację wszystkich zasad horyzontalnych (zrównoważony
rozwój, równość szans i zapobieganie dyskryminacji, równość płci, przeciwdziałanie
zmianom klimatu i ład przestrzenny, współpraca) jest neutralny lub pozytywny?
Kryterium weryfikuje deklaratywny i faktyczny wpływ projektu na realizację zasad
horyzontalnych. Wnioskodawca powinien wykazać związek projektu z zasadami
horyzontalnymi wynikającymi z zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
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i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz RPOWP 2014-2020.
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 tą czy inną zasadą jest niewystarczające. Są
projekty, które z uwagi na swój rodzaj i charakter nie wpływają pozytywnie, a ich
wpływ na daną zasadę horyzontalną jest przynajmniej neutralny. Takie projekty są
zgodne z wymogami niniejszego kryterium.
Trzeba pamiętać, że Oceniający nie ograniczy się jedynie do przyjęcia deklaracji oraz
uzasadnień, które mogą być sprzeczne z innymi informacjami zawartymi we wniosku,
innymi dokumentami, stanem prawnym, powszechną praktyką, zdrowym rozsądkiem
itp. Szczególnego uzasadnienia i głębokiej analizy wymaga stwierdzenie przez
Wnioskodawcę pozytywnego wpływu projektu na realizację danej zasady
horyzontalnej, bowiem należy pamiętać, że zaproponowanie działań wynikających
jedynie z wymogów prawnych świadczy o neutralnym wpływie (dotyczy
np. dostosowania infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie
z przepisami prawa budowlanego).
W przypadku negatywnego oddziaływania na zasady horyzontalne projekt zostanie
odrzucony.
Zasady horyzontalne są wymienione i szczegółowo opisane w art. 7 i 8 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., jak
również w Programie RPOWP na lata 2014-2020.
Zasada zrównoważonego rozwoju ma odzwierciedlenie w wyborze inwestycji
minimalizujących wpływ człowieka na środowisko, w tym nakierowanych na
spełnienie acquis w obszarze środowiska. Niedozwolone jest współfinansowanie
projektów, które będą wywierać negatywny wpływ na obszary chronione, w tym
obszary Natura 2000,z wyjątkiem projektów, dla których, zgodnie z art. 81 ustawy o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r.,
zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 34 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody. Zasada zrównoważonego rozwoju przejawia się w planowanych
obszarach interwencji dotyczących ochrony środowiska i racjonalnego
gospodarowania zasobami.
Realizacja projektów powinna obejmować stosowanie, już na etapie projektowania,
odpowiednich rozwiązań zapewniających odporność wspieranej infrastruktury na
zjawiska i problematykę spełnienia wymogów ochrony środowiska, wydajności
zasobów, dostosowania do zmiany klimatu i łagodzenia jego skutków, odporności na
klęski żywiołowe oraz zapobieganiu ryzyku i zarządzania ryzykiem. Ponadto
w odniesieniu do inwestycji infrastrukturalnych, współfinansowanych ze środków
EFRR, na etapie wdrażania preferowane będą inwestycje ograniczające energo
i materiałochłonność. Przy wyborze projektów do dofinansowania nie będą brane pod
uwagę wyłącznie koszty budowy/modernizacji infrastruktury, ale koszt związany
z całym cyklem życia inwestycji. Promowane są rozwiązania, które będą
minimalizować koszty eksploatacji inwestycji w pespektywie długookresowej (wybór
wariantu inwestycji efektywnego energetycznie, minimalizującego koszty niezbędne
do utrzymania powstałej infrastruktury). Zastosowanie będzie miała zasada
„zanieczyszczający płaci”, która oznacza, że pełne koszty działań mających na celu
likwidację zanieczyszczenia powinien ponosić zanieczyszczający (sprawca, który
spowodował szkodę w środowisku lub zagrożenie powstania szkody).
Należy pamiętać, że w ramach niniejszego konkursu, w przypadku uwzględniania w
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projekcie etykietowania środowiskowego, należy uznać, że wpływ projektu jest
pozytywny.
Równość szans i zapobiegania dyskryminacji, która gwarantuje poszanowanie
praw jednostki niezależnie od pochodzenia etnicznego lub narodowego, religii lub
bezwyznaniowości, niepełnosprawności, wieku, płci, orientacji seksualnej, rasy czy
statusu społeczno-ekonomicznego. Oznacza to w praktyce równy i sprawiedliwy
dostęp do dóbr i usług, zapewnienie wszystkim takich samych możliwości rozwoju
oraz zakaz dyskryminacji i jej przeciwdziałanie.
Promowanie równości wyraża się w konkretnym zakresie: promowania włączenia
społecznego i zwalczania ubóstwa przez zwalczanie dyskryminacji ze względu na płeć,
rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub
orientację seksualną. Wsparcie uzyskają ponadto interwencje ograniczające
nierówności w zakresie dostępu do niedrogich i wysokiej jakości usług. Infrastruktura
powstająca w ramach projektów finansowanych z EFRR, w ramach wszystkich działań
RPOWP
2014-2020,
powinna
być
dostosowana
do
potrzeb
osób
z niepełnosprawnościami oraz osób starszych, tj. tworzona zgodnie z zasadą
uniwersalnego projektowania. Poprzez eliminację zdefiniowanych barier fizycznych,
finansowych, socjalnych czy psychologicznych, utrudniających lub zniechęcających do
brania pełnego udziału w życiu społeczeństwa należy dążyć do umożliwienia
wszystkim osobom czynnego uczestnictwa w rynku pracy i integracji z otoczeniem.
Należy zauważyć, że pozytywny wpływ na zasady horyzontalne polega na podjęciu
określonych działań, które przyczynią się do założonych efektów – postawa czynna,
a nie bierna.
Poprzez wpływ neutralny należy rozumieć niepodejmowanie działań o charakterze
niedyskryminacyjnym (zgodnie z obowiązującym stanem prawnym).
Jako wpływ pozytywny należy rozumieć podejmowanie w projekcie konkretnych
działań adresowanych do osób/grup narażonych na marginalizację i wykluczenie,
które zorientowane są na poprawę ich sytuacji. W przypadku wskazania pozytywnego
wpływu we wniosku o dofinansowanie należy zawrzeć dodatkowe informacje,
w szczególności dotyczące:
 dokładnego scharakteryzowania działań mających pozytywny wpływ na
sytuację osób / grup narażonych na marginalizację i wykluczenie, które
zorientowane są na poprawę ich sytuacji,
 wskazania efektów / korzyści, jakie odniosą w rezultacie realizacji projektu
osoby / grupy narażone na marginalizację i wykluczenie, które zorientowane
są na poprawę ich sytuacji.
Określając sposób charakteryzowania wpływu realizacji projektu na zasadę równości
szans należy zapoznać się z dokumentem Wytyczne w zakresie realizacji zasady
równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w
ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 obowiązujące od dnia 8 maja 2015 r.
UWAGA: Uwzględniając obowiązujące regulacje prawne, IZ RPOWP wymaga, by
zaplanowane działania wywierały pozytywny wpływ na ww. zasadę.
Równość płci - zasada równości kobiet i mężczyzn jest jedną z zasad horyzontalnych
polityk Unii Europejskiej zgodnie z zapisami Traktatu Amsterdamskiego (art. 2 i 3).
Obecna sytuacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy nadal jest różna – istnieją duże
dysproporcje w zakresie dostępu do zatrudnienia i możliwości rozwoju zawodowego
czy wysokości wynagrodzenia za taką samą pracę. Wciąż aktywne stereotypy
związane z płcią kulturowo-społeczną – zwłaszcza w kwestii postrzegania przez
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pracodawców kobiet jako mniej dyspozycyjnych i produktywnych pracowników (w
związku z potencjalnym lub faktycznym macierzyństwem) – oraz relatywnie niska
partycypacja mężczyzn w dzieleniu obowiązków domowych (pomimo wprowadzenia
nowych rozwiązań legislacyjnych, np. urlop ojcowski), zwiększają ryzyko
występowania nierówności w pozycji kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Z drugiej
strony mężczyźni również doświadczają stereotypowych zachowań i postaw
związanych z postrzeganiem ich jako osób, od których wymaga się większej
mobilności i dyspozycyjności, co często utrudnia godzenie życia zawodowego z
prywatnym.
Przeciwdziałanie zmianom klimatu i ład przestrzenny – kwestia adaptacyjności do
zmian klimatu jest traktowana w RPOWP 2014-2020 jako zasada horyzontalna,
a działania realizujące cele klimatyczne będą adresowane do poszczególnych rodzajów
inwestycji wspieranych w ramach poszczególnych celów tematycznych. Przykładem
może być zastosowanie kryteriów środowiskowych podczas zakupów urządzeń,
technologii, wykorzystanie technologii oszczędzających w eksploatacji energię, wodę,
surowce. Działania podejmowane w poszczególnych osiach programu będą
bezpośrednio
lub
pośrednio
przyczyniały
się
do
przejścia
na
niskoemisyjną/niskowęglową i odporną na zmianę klimatu gospodarkę oraz
wspierały lepsze zarządzanie w zakresie klimatu i środowiska.
Z przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym łączy się zasada horyzontalna
poszanowania i ochrony krajobrazu. Niekontrolowane przekształcanie przez
człowieka krajobrazu powoduje zachwianie migracji gatunków, „niedrożność
ekologiczną”, brak ciągłości ekologicznej formacji roślinnych, niedrożność korytarzy
ekologicznych tak rzecznych jak i leśnych, niskie nasycenie krajobrazu elementami
przyrodniczymi, mogącymi stanowić „wyspy środowiskowe” dla poszczególnych
gatunków takie jak torfowiska, mokradła. Wszelka interwencja o charakterze
infrastrukturalnym powinna w sposób pośredni lub bezpośredni zapewniać stan
równowagi ekologicznej różnych ekosystemów na danym obszarze. Operacje powinny
być dostosowane do rodzaju ekosystemu, w którym będą usytuowane i na który będą
miały wpływ. Przy czym wpływ interwencji będzie różny w zależności od tego, czy
będzie ona umiejscowiona w ekosystemie naturalnym, półnaturalnym, rolniczym, czy
sztucznym.
Główne aspekty związane ze zmianami klimatu w kontekście wpływu przedsięwzięć
na klimat i metod oceny odporności na potencjalne zmiany klimatu znajduje się
w „Poradniku przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich
łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe”.
Współpraca - współpraca i partnerstwo to dwie wartości, które z uwagi na ich
znaczenie w systemie realizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku
2020 zostały wskazane jako zasady horyzontalne dla RPOWP 2014-2020.
Partnerstwo
rozumiane
jest
jako
współudział,
współdecydowanie
i współodpowiedzialność podmiotów publicznych i niepublicznych w realizacji
wspólnych przedsięwzięć przyczyniających się do osiągnięcia założonych celów
Strategii, a także w monitorowaniu i ewaluacji podejmowanych działań
interwencyjnych. We współuczestniczeniu, współdecydowaniu muszą brać udział
podmioty publiczne, prywatne i społeczne, których decyzje mają największy wpływ na
przebieg procesów rozwojowych w regionie. Partnerzy społeczni i gospodarczy
włączani są od samego początku i na każdym etapie na równorzędnych prawach.
Współpraca ma przyczyniać się do powstawania w regionie kultury współpracy
opartej na zaufaniu różnorodnych podmiotów i instytucji, włączających się w
realizację celów rozwojowych regionu. Z punktu widzenia rozwoju regionu ważne jest
przy tym rozwijanie wszelkich form współpracy i powiązań sieciowych w układach
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zewnętrznych, poprzez ciągłe komunikowanie się, wymianę informacji, wiedzy,
dobrych praktyk oraz tworzenie mniej czy bardziej sformalizowanych powiązań.
Dlatego wspierane będą wszelkie formy współpracy.
Należy pamiętać, że w ramach niniejszego konkursu premiowane będą projekty, w
których przewiduje się współpracę szkół i placówek oświatowych oraz szkół wyższych
z pracodawcami.
Korekta wniosku w zakresie przedmiotowego kryterium nie jest dopuszczalna.
Spełnienie kryterium powinno być utrzymane od złożenia wniosku
o dofinansowanie do końca okresu trwałości projektu.

7.

Weryfikacji będą poddane przede wszystkim informacje przedstawione we wniosku
o dofinansowanie w Pkt III.7.
Pomoc publiczna w projekcie
Czy Wnioskodawca właściwie przeprowadził test pomocy publicznej i prawidłowo
zakwalifikował projekt pod względem występowania pomocy publicznej (jeśli dotyczy)?
Czy wnioskodawca zastosował właściwe rozporządzenie/rozporządzenia pomocowe
w przypadku gdy projekt jest objęty pomocą publiczną (jeśli dotyczy)?
Czy wnioskodawca i projekt spełnia wszystkie wymogi wynikające z rozporządzeń
pomocowych krajowych i unijnych (jeśli dotyczy)?
Opis dot. warunku 1:
W ramach niniejszego warunku Oceniający sprawdza, czy zgodnie z art. 107 ust. 1
TFUE zasady pomocy państwa (pomocy publicznej) mają zastosowanie do
Wnioskodawcy, odbiorcy pomocy będącego „przedsiębiorstwem” w myśl przepisów
unijnych. Należy pamiętać, że o stosowaniu zasad pomocy publicznej nie decyduje to,
czy dany podmiot utworzono w celu generowania zysków ale przede wszystkim fakt
oferowania na rynku towarów i usług.
W ramach niniejszego konkursu przewiduje się wsparcie projektów nieobjętych
zasadami pomocy publicznej, w ramach których wytworzona infrastruktura może
służyć do prowadzenia działalności gospodarczej, jak i niegospodarczej
(infrastruktura podwójnego wykorzystania). Szczegółowe zasady realizacji takich
projektów zawarto w Regulaminie konkursu.
Wnioskodawca ma obowiązek przeprowadzenia testu pomocy publicznej, zaś
szczegółowy opis analizy w tym zakresie należy zawrzeć w Studium
Wykonalności/Biznes Planie, natomiast we wniosku o dofinansowanie przedstawić
jedynie jej wynik. Przy analizie należy uwzględnić zapisy Komunikatu Komisji –
Zawiadomienie Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust.1
TFUE, dostępny na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce Jak
skorzystać z programu/Pobierz wzory dokumentów/Składanie wniosku.
Przewidziana jest możliwość jednorazowej korekty w zakresie 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.
Spełnienie warunku powinno być utrzymane od
o dofinansowanie do końca okresu trwałości projektu.

złożenia

wniosku

Opis dot. warunku 2:
Jeżeli wynik testu jest pozytywny i projekt jest objęty pomocą publiczną Oceniający
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sprawdza, czy Wnioskodawca zastosował właściwe rozporządzenie regulujące pomoc
publiczną oraz czy projekt spełnia wszystkie wymogi z niego wynikające.
W przypadku objęcia projektem pomocą publiczną, wsparcie udzielane będzie na
podstawie programów pomocowych wydanych przez ministra właściwego ds. rozwoju
regionalnego 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.
Wkład własny w projektach objętych pomocą publiczną powinien być pozbawiony
znamion środków publicznych, co będzie każdorazowo weryfikowane przez osoby
sprawdzające dany wniosek. Za wkład własny jednostek samorządu terytorialnego nie
mogą być uznane daniny publiczne, do których zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 1 Ustawy o
finansach publicznych zalicza się: podatki, składki, opłaty, a także inne świadczenia
pieniężne, których obowiązek ponoszenia na rzecz jednostek samorządu
terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych wynika z
odrębnych ustaw. Natomiast za wkład własny można uznać między innymi takie
dochody jak: dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od
gminnych zakładów budżetowych, dochody z majątku gminy, spadki, zapisy i
darowizny na rzecz gminy czy też odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę,
odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy.
Korekta wniosku nie jest możliwa w tym zakresie. Spełnienie warunku powinno
być utrzymane od złożenia wniosku o dofinansowanie do końca okresu
trwałości projektu.
Opis dot. warunku 3:
Ocenie podlega, czy w przypadku wystąpienia pomocy publicznej, zarówno
Wnioskodawca, jak i projekt spełniają wszystkie wymogi przewidziane
w rozporządzeniach pomocowych krajowych i unijnych (zgodnie z katalogiem aktów
prawnych wymienionych w Regulaminie konkursu). Ponadto Oceniający weryfikuje,
czy udzielane wsparcie będzie również zgodne z zapisami SZOOP 2014-2020
w odniesieniu do niniejszego Działania i Regulaminu konkursu.
W zakresie prawidłowości zastosowania odpowiedniego dokumentu nie
dopuszcza się możliwości korekty wniosku. Spełnienie kryterium weryfikowane
jest na moment złożenia wniosku o dofinansowanie do końca okresu trwałości
projektu.
Przez spełnienie niniejszego kryterium rozumie się spełnienie wszystkich warunków (3).
Brak pozytywnej odpowiedzi chociażby na jedno z pytań skutkuje odrzuceniem wniosku.

8

Kryterium będzie oceniane przede wszystkim na podstawie informacji
zamieszczonych we wniosku o dofinansowanie (Pkt III.4, III.4.2) oraz na podstawie
Studium wykonalności/Biznes Planu.
Informacje zawarte w różnych częściach wniosku oraz załączników są ze sobą
spójne i jednoznaczne*
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
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poszczególnych dokumentów. Celem zastosowania tego kryterium jest zabezpieczenie
jednoznaczności opisu projektu, jego założeń, działań i rezultatów. Ponadto, ocenie
podlega, czy przedłożone informacje (w tym uzupełnienia pozyskane na etapie oceny
projektu) umożliwiły dokonanie oceny w ramach kryteriów merytorycznych.
W przypadku znacznych braków co od treści merytorycznych, Oceniający może uznać
niniejsze kryterium za niespełnione.
Dopuszczalna jest możliwość korekt w zakresie wyjaśnienia/skorygowania
rozbieżności występującej w ramach złożonej dokumentacji aplikacyjnej w
odpowiedzi na wezwanie/-a IZ RPOWP, o ile nie wpłynie to na ocenę kryteriów
różnicujących.
Spełnienie kryterium weryfikowane jest do zakończenia oceny projektu.
Weryfikacja odbywa się w oparciu o kompletną dokumentację aplikacyjną (w tym
w wyniku złożonych uzupełnień/wyjaśnień).
UWAGA:
Dopuszczenie
możliwości
dokonania
korekt
na
etapie
oceny
formalno-merytorycznej projektu w ramach danego kryterium może jednocześnie w
sposób bezpośredni przełożyć się na informacje podlegające ocenie w ramach innych
kryteriów wyboru projektów. W związku z powyższym, Wnioskodawca zobowiązany jest
do rzetelnego i starannego skorygowania pierwotnej dokumentacji aplikacyjnej
w niezbędnym zakresie wynikającym z wezwania IZ RPOWP do poprawy przy
jednoczesnym wskazaniu zakresu wprowadzonych zmian w piśmie przewodnim.

4 KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW W RAMACH RPOWP 2014 - 2020 -

DEDYKOWANE DLA NINIEJSZEGO KONKURSU, realizowanego w ramach
Poddziałania 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego
i ustawicznego - Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego,
kształcenia ustawicznego, państwowych wyższych szkół zawodowych oraz
infrastrukturę służącą do szkoleń zawodowych

4.1 Kryteria merytoryczne dopuszczające szczególne
W ramach poszczególnych Działań/Poddziałań kryteria merytoryczne dopuszczające szczególne
są zróżnicowane w zależności od typów projektów oraz charakteru Wnioskodawców. W ramach
tej grupy kryteriów ocena polega na określeniu stopnia zgodności projektu z celami, założeniami
i preferencjami określonymi dla poszczególnych Działań/Poddziałań wynikającymi
bezpośrednio z treści RPOWP 2014-2020 oraz Umowy Partnerstwa. Poprzez zastosowanie
zerojedynkowej oceny kryteriów (z przypisanymi wartościami logicznymi„ Tak”, „Nie” lub w
sytuacji, gdy dane kryterium/pytanie szczegółowe nie dotyczy danego typu projektu „Nie
dotyczy”), mamy pewność, że dofinansowane nie zostaną projekty, które albo są sprzeczne z
celami Programu albo nie przyczyniają się do osiągnięcia założonych wskaźników – są
neutralne. Poszczególne kryteria uznaje się za spełnione w przypadku, gdy odpowiedzi na
wszystkie szczegółowe pytania opisujące wymogi kryterium są twierdzące (z wyjątkiem sytuacji
gdy dane kryterium/pytanie szczegółowe nie dotyczy danego typu projektu). Według założeń
systemu wyboru projektów wnioski, które są zgodne z kryteriami dopuszczającymi
szczególnymi posiadają minimalną akceptowaną jakość – są zgodne z celami Osi priorytetowej i
przyczyniają się do realizacji tych celów.
Kryteria/pytania cząstkowe oznaczone (*) dodatkowo podlegają ocenie przez eksperta
zewnętrznego.
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UWAGA:
Celem uproszczenia i przyspieszenia procedury oceny wniosków o dofinansowanie wprowadza
się wymóg przygotowania dodatkowego zestawienia podsumowującego informacje zawarte w
dokumentach źródłowych. Załącznik ten dotyczy kryteriów merytorycznych dopuszczających
szczególnych oraz kryteriów merytorycznych szczegółowych (kryteria różnicujące).
Informacje wykazane w niniejszym dokumencie mają jedynie charakter pomocniczy oraz
porządkowy, a jego przygotowanie należy traktować jako element sprawdzający prawidłowość
przygotowanej dokumentacji aplikacyjnej przez samego Wnioskodawcę. Komisja Oceny
Projektów nie będzie ograniczać oceny wyłącznie do przedstawionej analizy, a deklaracje
Wnioskodawcy nie będą wiążące do stwierdzenia, czy dane kryterium zostało spełnione. Należy
pamiętać, że ocena projektu dokonywana jest w oparciu o kompletną i prawidłowo opracowaną
dokumentację aplikacyjną.
Formularz pn. Podsumowanie informacji zawartych w dokumentacji aplikacyjnej w kontekście
kryteriów wyboru projektów znajduje się w dokumentacji konkursowej - załącznik nr 1 do
Regulaminu konkursu.
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Lp.

Nazwa kryterium

Opis kryterium
Definicja kryterium
Wymogi kryterium:
Czy Wnioskodawca przedstawił diagnozę
potrzeb i deficytów w obszarze
interwencji?
Opis kryterium:
Ocenie podlega, czy Wnioskodawca
przedstawił diagnozę potrzeb i deficytów
w obszarze interwencji.

Analiza potrzeb
i deficytów w
obszarze
interwencji oraz
racjonalność
przedsięwzięcia.*

1.

4

Analiza
powinna
prezentować
przynajmniej takie dane, jak:
 przeprowadzona
przez
Wnioskodawcę analiza trendów
demograficznych
oraz
rzeczywistych
potrzeb
regionalnego i lokalnych rynków
pracy (np. na podstawie
dokumentów Wojewódzkiego
Urzędu Pracy) potwierdza, że
przygotowywana inwestycja jest
zgodna
z
prognozowanym
zapotrzebowaniem,
zaś
zapotrzebowanie na dany zawód
uwzględniony
w
projekcie
znajduje potwierdzenie w tych
analizach;
 możliwości zatrudnienia osób
znajdujących się w trudnej
sytuacji na rynku pracy (nie
dotyczy
projektów
państwowych wyższych szkół
zawodowych);
 wnioski z przeprowadzonego
spisu
inwentarza,
przedstawiające ocenę stanu

Ocena4

Charakterystyka kryterium
Warunkiem koniecznym realizacji inwestycji w infrastrukturę kształcenia zawodowego i
ustawicznego jest przedstawienie diagnozy rzeczywistych potrzeb i deficytów w obszarze
interwencji z uwzględnieniem analizy pod kątem trendów demograficznych celem zapewnienia
długoterminowej efektywności kosztowej zrealizowanych przedsięwzięć. Analiza powinna
odnosić się co najmniej do następujących obszarów:
1)

2)

Wpływ realizacji projektu na poprawę sytuacji na regionalnym rynku pracy przy
uwzględnieniu trendów demograficznych. Przykładowymi dokumentami źródłowymi
umożliwiającymi opracowanie rzetelnych analiz mogą być raporty z badań
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, które dotyczą sytuacji na rynku pracy
prognoz zapotrzebowania na zawody w województwie podlaskim na pracowników w
województwie podlaskim, w tym:
 Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji 2016. Analiza podaży i popytu na
zawody i kwalifikacje na poziomie regionalnym i krajowym,
 Barometr zawodów województwa podlaskiego 2018,
 Potrzeby pracodawców w zakresie wsparcia w kształceniu ustawicznym w
zawodach deficytowych w województwie podlaskim,
 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie
podlaskim w 2016 roku.

TAK/NIE

Możliwości zatrudnienia osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy z
wyłączeniem inwestycji realizowanych przez państwowe wyższe szkoły zawodowe.
O ile, grupę docelową projektu stanowią uczniowie, wychowankowie, słuchacze szkół
i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne; nauczyciele
kształcenia zawodowego i ustawicznego, w tym nauczyciele placówek doskonalenia
nauczycieli; studenci państwowych wyższych szkół zawodowych, nauczyciele
akademicy z państwowych wyższych szkół zawodowych, pracodawcy i
przedsiębiorcy, partnerzy społeczno-gospodarczy, instruktorzy praktycznej nauki
zawodu, osoby dorosłe od 18 roku życia, które z własnej inicjatywy podnoszą,
uzupełniają kompetencje i kwalifikacje zawodowe, to celem przeprowadzonej analizy
jest pozyskanie informacji o możliwościach włączenia na rynek pracy osób w trudnej
sytuacji. W efekcie, realizacja projektu powinna przyczynić się do poprawy sytuacji
ww. grupy docelowej.
Status „osoby znajdującej się w trudnej sytuacji na rynku pracy” należy rozpatrywać z
punktu widzenia:

W przypadku możliwości wprowadzenia jednorazowej korekty, wnioski, które nie zostaną poprawione lub uzupełnione zgodnie z wezwaniem do uzupełnienia lub poprawy, podlegają odrzuceniu
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infrastruktury, której dotyczy
interwencja, w szczególności
posiadanych
pracowni/warsztatów
(jeśli
dotyczy);
z przeprowadzonej analizy
wykonalności
i
trwałości
finansowej,
uwzględniającej
trendy demograficzne i sytuację
na regionalnym rynku pracy,
wynika,
że
Wnioskodawca
zapewni wykonalność i trwałość
finansową przedsięwzięcia.

 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, które
wskazują, iż uczestnikami projektów są osoby pozostające poza rynkiem pracy, tj.
osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo, które znajdują się w szczególnie
trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
 osoby młode poniżej 30. roku życia;
 osoby w wieku 50 lat i więcej;
 kobiety;
 osoby z niepełnosprawnościami;
 osoby długotrwale bezrobotne;
 osoby o niskich kwalifikacjach;
 inne grupy zdefiniowane w PO WER lub RPO (str. 17).
 art. 49. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy, w którym do katalogu osób będących
w szczególnej sytuacji na rynku pracy zaliczono:
 bezrobotne do 30 roku życia,
 bezrobotne długotrwale,
 bezrobotne powyżej 50 roku życia,
 bezrobotne korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej,
 bezrobotne posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co
najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,
 bezrobotne niepełnosprawne,
 poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu lub niewykonujące innej
pracy zarobkowej opiekunom osoby niepełnosprawnej, z wyłączeniem
opiekunów
osoby
niepełnosprawnej
pobierających
świadczenie
pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów
oświadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie
przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

W przypadku państwowych wyższych
szkół zawodowych wymagane jest
uzyskanie
przez
Wnioskodawcę
pozytywnej opinii MNiSW.

3)

Stan wyposażenia danej placówki w infrastrukturę, a tym samym zdiagnozowanie
potrzeby nabycia w ramach projektu dodatkowego wyposażenia/rozbudowy pod
kątem poprawy sytuacji grupy docelowej na rynku pracy. Analiza powinna odnosić się
do stanu istniejącego, w tym co najmniej należy wskazać rodzaj posiadanej
infrastruktury, jej stan i sposób wykorzystywania.

4)

Zapewnienie wykonalności i trwałości finansowej, tak by potwierdzić racjonalność
przedmiotowego przedsięwzięcia. Informacje w tym zakresie powinny być zawarte co
najmniej w części finansowej dokumentacji aplikacyjnej (podlega to również ocenie w
ramach kryterium pn. Wykonalność finansowa i ekonomiczna).

Dodatkowo, w ramach niniejszego kryterium ocenie podlega posiadanie przez państwowe
wyższe szkoły zawodowe pozytywnej opinii MNiSW. Opinia powinna uwzględniać m. in.
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priorytety krajowej polityki szkolnictwa wyższego, kwestie demograficzne, możliwości
utrzymania infrastruktury po zakończeniu finansowania funduszy strukturalnych oraz
komplementarność z działaniami EFS podejmowanymi w ramach PO WER 2014-2020.
Dopuszcza się możliwość jednorazowej korekty na etapie złożenia wniosku o
dofinansowanie w zakresie uzupełnienia brakującego uzasadnienia/deklaracji w
zakresie adekwatnym do wymagań niniejszego kryterium, z wyłączeniem korekty w
zakresie uzupełnienia brakującej pozytywnej opinii MNiSW, chyba że Wnioskodawca, na
moment złożenia wniosku o dofinansowanie, był w trakcie procedury odwoławczej od
negatywnej opinii MNiSW.
Spełnienie kryterium
o dofinansowanie.

weryfikowane

jest

na

moment

złożenia

wniosku

W trakcie realizacji projektu oraz w okresie trwałości istnieje możliwość dokonywania
zmian w zakresie rzeczowym projektu, o ile nie wpływa to na spełnienie innych kryteriów
wyboru projektów. Każda zmiana powinna być uzasadniona przez Beneficjenta i
zaakceptowana przez IZ RPOWP.

2.

Pozytywny
wpływ projektu
na
dostosowanie
infrastruktury
kształcenia
zawodowego
do potrzeb
rynku pracy.*

Wymogi kryterium:
Czy Wnioskodawca zaplanował działania
dotyczące dostosowania infrastruktury
kształcenia zawodowego do potrzeb
rynku pracy?
Opis kryterium:
Informacje zawarte we wniosku o
dofinansowanie powinny wynikać ze
Strategii
rozwoju
szkoły/placówki
kształcenia zawodowego, stanowiącej
obligatoryjny załącznik do wniosku.

Spełnienie
kryterium
powinno
być
utrzymane
od
złożenia
wniosku
o dofinansowanie do końca okresu trwałości projektu.
Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 w ramach niniejszego konkursu,
wsparciem będą objęte projekty dotyczące inwestycji w infrastrukturę kształcenia
zawodowego, kształcenia ustawicznego, państwowych wyższych szkół zawodowych oraz
infrastrukturę służącą do szkoleń zawodowych, w tym m.in. mające na celu dostosowanie
oferty do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy.
Informacje w tym zakresie powinny wynikać ze Strategii rozwoju szkoły/placówki kształcenia
zawodowego, stanowiącej obligatoryjny załącznik do wniosku. Strategia rozwoju
szkoły/placówki kształcenia zawodowego powinna być zatwierdzona przez organ prowadzący
dany podmiot.

TAK/NIE

Minimalny zakres wymaganych informacji zawarto w Instrukcji wypełniania załączników,
jednakże, w ocenie IOK, dokument ten nie powinien być opracowywany wyłącznie w celu
aplikowania o środki unijne, a powinien funkcjonować jako obowiązujący plan strategiczny
rozwoju danej placówki. Oczywiście celem spełnienia kryteriów wyboru projektów, Strategia
powinna dodatkowo odnosić się do kwestii określonych w kryteriach wyboru projektów.
Minimalny zakres Strategii jest następujący:
I.
Diagnoza uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych – ETAP DIAGNOSTYCZNY
1. POTENCJAŁ rozwojowy
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2.

3.

 UCZEŃ: kierunki kształcenia/oferta edukacyjna
 SZKOŁA: kadra oraz infrastruktura techniczna/ wyposażenie
 OTOCZENIE: sfera społeczna i gospodarcza, współpraca
POTRZEBY klientów szkoły
 UCZEŃ: potrzeby dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze
 SZKOŁA: potrzeby rozwojowe kadry administracyjnej i dydaktycznej,
wyposażenie
 OTOCZENIE: rynek pracy, w szczególności potrzeby przedsiębiorców
/pracodawców
UWARUNKOWANIA rozwojowe
 UCZEŃ: nowe zawody i programy nauczania, aspiracje edukacyjne
mieszkańców
 SZKOŁA: nowe metody edukacyjne, nowe standardy wyposażenia, niż
demograficzny
 OTOCZENIE: branże strategiczne, strategie regionalne, zmiany gospodarcze

II.

Analiza SWOT – ETAP ANALITYCZNY
ANALIZA mocnych/słabych stron oraz szans/zagrożeń powinna uwzględniać
wskazane powyżej poziomy analizy. Analiza powinna ponadto uwzględniać
zaproponowane poniżej obszary priorytetowe

III.

Proponowane działania – ETAP WDROŻENIOWY
1. MISJA i wizja szkoły
2. CELE strategiczne
3. Cele operacyjne/DZIAŁANIA
4. GRUPY DOCELOWE (Do kogo skierujemy ofertę – opis uczestników działań dla
poszczególnych celów operacyjnych, charakterystyka, liczebność).
5. HARMONOGRAM dla działań/celów operacyjnych
6. Szacunkowy BUDŻET/koszt realizacji celów operacyjnych
7. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA w ramach aktualnej perspektywy finansowej
i w perspektywie 2020+, także poza środkami UE
8. MONITORING i ewaluacja działań w kontekście założonych wskaźników
9. Możliwe OBSZARY WSPÓŁPRACY – instytucje, kluczowe osoby z otoczenia szkoły,
partnerzy społeczni i gospodarczy, grupy interesariuszy zainteresowanych
realizacją Strategii.

Istnieje możliwość jednorazowej korekty w zakresie uzupełnienia brakujących zapisów
w pierwotnej dokumentacji aplikacyjnej z jednoczesnym zachowaniem niezmienionego
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zakresu rzeczowego projektu.
Spełnienie kryterium weryfikowane na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie.
W trakcie realizacji projektu oraz w okresie trwałości istnieje możliwość dokonywania
zmian w zakresie rzeczowym projektu, o ile nie wpływa to na spełnienie innych kryteriów
wyboru projektów. Każda zmiana powinna być uzasadniona przez Beneficjenta
i zaakceptowana przez IZ RPOWP.

3.

Zwiększenie
atrakcyjności
szkolnictwa
zawodowego.*

Wymogi kryterium:
Czy realizacja projektu przyczyni się do
zwiększenia
atrakcyjności
wyboru
kształcenia zawodowego, jako ścieżki
edukacyjnej?
Opis kryterium:
Ocenie podlega, czy z przedłożonej
dokumentacji aplikacyjnej wynika, że
realizacja projektu przyczyni się do
zwiększenia
atrakcyjności
wyboru
kształcenia zawodowego, jako ścieżki
edukacyjnej?

Wymogi kryterium:
Czy przedmiot projektu jest zgodny ze
specjalizacjami regionalnymi?

4.

Zgodność
przedmiotu
projektu ze
specjalizacjami
regionalnymi.*

Opis kryterium:
Ocenie podlegać będzie adekwatność
projektu do specjalizacji regionalnych, tj.
Inteligentnych Specjalizacji Województwa
Podlaskiego, zawartych w „Planie rozwoju
przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne
specjalizacje województwa podlaskiego na
lata 2015-2020+”.

Spełnienie kryterium powinno być utrzymane od złożenia wniosku o dofinansowanie do
końca okresu trwałości projektu.
Ocenie podlega, czy efektem realizacji przedmiotowego projektu będzie podniesienie jakości
kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez lepsze dostosowanie form, metod i warunków
jego prowadzenia do wymagań gospodarki i rynku pracy, a także zwiększenie udziału
pracodawców w przygotowywaniu programów nauczania oraz organizacji kształcenia
praktycznego w miejscu pracy dla uczniów i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty
prowadzących kształcenie zawodowe. Dzięki temu system szkolnictwa zawodowego będzie
mógł dostarczyć na rynek pracy większą liczbę specjalistów o kwalifikacjach odpowiadających
aktualnym wymogom pracodawców. Spowoduje to zmniejszenie bezrobocia wśród młodych
osób oraz wydłużenie aktywności zawodowej.

TAK/NIE

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów dokumentacji aplikacyjnej, w tym
informacji zawartych w Strategii rozwoju szkoły/placówki kształcenia zawodowego, stanowiącej
obligatoryjny załącznik do wniosku.
Brak możliwości korekty.
Spełnienie kryterium weryfikowane jest na moment złożenia wniosku.
Ocenie podlegać będzie adekwatność projektu do specjalizacji regionalnych, tj. Inteligentnych
Specjalizacji Województwa Podlaskiego, zawartych w „Planie rozwoju przedsiębiorczości
w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015-2020+”. Dokument
ten stanowi załącznik do dokumentacji konkursowej – załącznik nr 6c.
Informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie powinny wynikać m.in. ze Strategii rozwoju
szkoły/placówki kształcenia zawodowego, stanowiącej obligatoryjny załącznik do wniosku.
Brak możliwości korekty na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie.
Spełnienie kryterium
dofinansowanie.

weryfikowane

jest

na

moment

złożenia

TAK/NIE
wniosku

o

W trakcie realizacji projektu oraz w okresie trwałości istnieje możliwość dokonywania
zmian w zakresie rzeczowym projektu, o ile nie wpływa to na spełnienie innych kryteriów
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wyboru projektów. Każda zmiana
i zaakceptowana przez IZ RPOWP.

powinna

być

uzasadniona

przez

Beneficjenta

Spełnienie kryterium powinno być utrzymane od złożenia wniosku o dofinansowanie do
końca okresu trwałości projektu.
Niniejszy konkurs jest uzupełnieniem interwencji EFS w ramach Osi Priorytetowej III.
Kompetencje i kwalifikacje RPOWP 2014 – 2020 prowadzących do osiągnięcia celów
wynikających z Celu Tematycznego nr 10 (CT 10).

5.

Komplementarn
ość projektu ze
wsparciem w
ramach EFS.*

Wymogi kryterium:
Czy
projekt
uwzględnia
komplementarność wsparcia i jest
elementem uzupełniającym interwencję
EFS, prowadzącym do osiągnięcia celów
wynikających z CT10?

W związku z tym, warunkiem koniecznym do otrzymania dofinansowania ze środków EFRR
jest uzyskanie wsparcia lub jednoczesne ubieganie się o dofinansowanie w ramach trwających
naborów organizowanych przez IZ RPOWP i w konsekwencji realizacja projektu
współfinansowanego ze środków EFS – przedsięwzięcie współfinansowane ze środków EFRR
może stanowić jedynie uzupełnienie interwencji ze środków EFS. W związku z tym,
Wnioskodawca powinien wyczerpująco uwiarygodnić komplementarność względem
interwencji EFS. W tym celu, należy dokonać szczegółowego uzasadnienia konieczności
realizacji projektu ze środków EFRR, w szczególności poprzez wskazanie zakresu rzeczowego i
celów projektu zgłoszonego do dofinansowania w ramach EFS oraz wartości dodanej uzyskanej
w wyniku realizacji kompleksowego przedsięwzięcia. Uwzględniając powyższe, ocena
projektów będzie miała charakter warunkowy, lecz przed ewentualnym podpisaniem Umowy o
dofinansowanie Wnioskodawca będzie zobowiązany do potwierdzenia spełnienia warunku
dotyczącego podpisanej Umowy w ramach EFS.

TAK/NIE

Brak możliwości korekty na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie.
Spełnienie kryterium powinno być utrzymane od złożenia wniosku o dofinansowanie do
końca okresu trwałości projektu, a tym samym w przypadku nie zrealizowania projektu ze
środków EFS nie jest możliwe uzyskanie wsparcia w ramach interwencji EFRR.
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4.2 Kryteria merytoryczne szczegółowe (Kryteria różnicujące)
Kryteria merytoryczne szczegółowe (Kryteria różnicujące) mają charakter punktowy.
Warunkiem weryfikacji zgodności projektu z kryteriami punktowymi jest spełnienie wszystkich
kryteriów merytorycznych dopuszczających. Ocena poszczególnych kryteriów skutkuje
przyznaniem projektowi określonej liczby punktów. Celem oceny w ramach tej grupy kryteriów
jest uszeregowanie projektów według ilości uzyskanych punktów w stosunku do maksymalnej
liczby punktów możliwych do uzyskania dla danego typu projektu (od tych, które uzyskały
największą liczbę punktów do najniżej ocenionych).
Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu otrzymuje pozytywną ocenę, jeśli uzyska co
najmniej 60% maksymalnej liczby punktów przewidzianych w Karcie oceny
formalno-merytorycznej.
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Opis kryterium
Lp.

1.

2.

Nazwa kryterium

Interdyscyplinarne
wykorzystanie
laboratoriów/sal do
praktycznej nauki
zawodów.*

Projekt wskazuje
wpływ na rozwój

Definicja kryterium

Ocenie podlegać będzie stworzenie przez
Wnioskodawcę warunków do doskonalenia
lub zdobycia kwalifikacji przez uczniów
kształcących
się
w
zawodach
z
wykorzystaniem
infrastruktury wraz z wyposażeniem
będącej przedmiotem projektu:
 inwestycja
obejmuje
przygotowanie laboratoriów/sal
do nabycia czterech i więcej
kwalifikacji – 15 pkt;
 inwestycja
obejmuje
przygotowanie laboratoriów/sal
do nabycia trzech kwalifikacji - 10
pkt;
 inwestycja
obejmuje
przygotowanie laboratoriów/sal
do nabycia dwóch kwalifikacji – 5
pkt;
 inwestycja
obejmuje
przygotowanie laboratoriów/sal
do nabycia jednej kwalifikacji bądź
w projekcie nie przewiduje się
przygotowania laboratorium/sal
do praktycznej nauki zawodu – 0
pkt.
W ramach niniejszego kryterium punkty nie
podlegają sumowaniu.

Ocenie będzie podlegać powiązanie
wspieranych w ramach projektu kierunków

Maksymalna
liczba
punktów

Charakterystyka kryterium
W ramach kryterium weryfikowany jest zakres oferty edukacyjnej, który będzie
wynikiem podejmowanej w projekcie interwencji. Przygotowanie w ramach projektu
laboratoriów/sal umożliwiających nabycie jedynie jednej kwalifikacji bądź gdy, w
projekcie nie przewiduje się przygotowania laboratorium/sal do praktycznej nauki
zawodu powoduje, że projekt nie uzyskuje w ramach niniejszego kryterium żadnego
punktu. Najwyższą przewidzianą w kryterium punktację tj. 15 pkt. uzyska inwestycja, w
ramach której wyposażone sale, czy laboratoria będą mogły zostać wykorzystane w celu
nabycia czterech i więcej kwalifikacji. Pośrednią liczbę punktów odpowiednio 10 i 5
uzyskają projekty gwarantujące powstanie infrastruktury dającej możliwość nabycia
trzech lub dwóch kwalifikacji.
Celem przyznania punktów, Wnioskodawca powinien jednoznacznie wskazać w treści
dokumentacji aplikacyjnej jakie pracownie i z jakich kierunków wyposaża. Nabyte w
ramach projektu wyposażenie musi być zgodne z katalogiem wyposażenia pracowni lub
warsztatów szkolnych dla 190 zawodów, który został opracowany przez MEN i jest
udostępniony za pośrednictwem strony internetowej administrowanej przez KOWEZiU
(opisy rekomendowanego wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych zostały
opracowane w 2013 r. w ramach projektu systemowego POKL „Doskonalenie podstaw
programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego" w oparciu o nowe
podstawy programowe kształcenia w zawodach).

15

Zakupiony sprzęt ma być sprzętem dydaktycznym, wzbogacającym szkolną bazę
technodydaktyczną, która ma być wykorzystywana w celach dydaktycznych, a także przy
tworzeniu szkolnych ośrodków egzaminacyjnych dla danego zawodu. Baza szkolna
powinna być również dostosowana do planowanych zmian w systemie kształcenia
zawodowego, w tym nowej struktury kształcenia.
Brak możliwości korekty na etapie złożenia wniosku.
W trakcie realizacji projektu oraz w okresie trwałości istnieje możliwość
dokonywania zmian w zakresie rzeczowym projektu, o ile nie wpływa to na
obniżenie warunków do doskonalenia lub zdobycia kwalifikacji. Każda zmiana powinna
być uzasadniona przez Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ RPOWP.
Spełnienie kryterium powinno być utrzymane od złożenia wniosku o
dofinansowanie do końca okresu trwałości projektu.
Ocenie podlegać będzie, czy wspierany kierunek kształcenia zawodowego wynika z
zapotrzebowania regionalnej gospodarki zgodnie z diagnozą przeprowadzoną w ,,Planie

20
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inteligentnych
specjalizacji
województwa
podlaskiego.*

kształcenia z inteligentnymi specjalizacjami
województwa podlaskiego, określonymi w
,,Planie rozwoju przedsiębiorczości w oparciu
o inteligentne specjalizacje województwa
podlaskiego na lata 2015-2020+”.
Wspierane w ramach projektu kierunki
kształcenia wpisują się w:
 „rdzeń specjalizacji” lub „łańcuch
wartości” na rzecz „rdzenia
specjalizacji” – 15 pkt;
 „specjalizacje wschodzące” – 7 pkt.
W ramach zakwalifikowania projektu do
ww. kierunków kształcenia punkty nie
podlegają sumowaniu.
Przyznaje się dodatkowe 5 pkt. w
przypadku, gdy Wnioskodawca jest ujęty w
„Koncepcji rozwoju szkół zawodowych w
oparciu o potrzeby gospodarki województwa
podlaskiego” jako szkoła lider w branży.
0 pkt – projekt nie spełnia żadnego z ww.
warunków.
Maksymalna liczba punktów to 20.
W sytuacji, gdy warunek zostanie spełniony
częściowo, do obliczeń zostanie przyjęta
średnia ważona rozumiana jako stosunek
kierunków kształcenia powiązana z
inteligentnymi specjalizacjami do ogólnej
liczby kierunków realizowanych w ramach
projektu.

rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa
podlaskiego na lata 2015-2020+” (załącznik nr 6c do dokumentacji konkursowej).
W ramach niniejszego kryterium możliwe jest uzyskanie 20 punktów, przy czym:
a) 15 pkt. uzyskuje się w sytuacji, gdy wspierane w ramach projektu kierunki
kształcenia wpisują się w „rdzeń specjalizacji” lub „łańcuch wartości” na rzecz
„rdzenia specjalizacji”. Oznacza to, że w przypadku realizacji działań na rzecz
kilku kierunków kształcenia musi istnieć liczebna przewaga kierunków
wpisujących się w „rdzeń specjalizacji”. Przykładowo: w projekcie wsparciem
objęto 7 kierunków kształcenia, z czego 3 z nich należą do „rdzenia
specjalizacji”. Nie jest możliwe przyznanie punktów.
b)

7 pkt. uzyskuje się w sytuacji, gdy wspierane w ramach projektu kierunki
kształcenia wpisują się w „specjalizacje wschodzące”.

c)

dodatkowo 5 pkt. uzyskuje się w sytuacji, gdy Wnioskodawca jest ujęty
w „Koncepcji rozwoju szkół zawodowych w oparciu o potrzeby gospodarki
województwa podlaskiego” jako szkoła lider w branży (opracowanie to stanowi
załącznik nr 6b dokumentacji konkursowej).

W sytuacji, gdy warunek zostanie spełniony częściowo, do obliczeń zostanie przyjęta
średnia ważona rozumiana jako stosunek kierunków kształcenia powiązana
z inteligentnymi specjalizacjami do ogólnej liczby kierunków realizowanych w ramach
projektu.
Przykład:
W ramach projektu założono wsparcie na rzecz 12 kierunków kształcenia. 9 z 12
kierunków powiązanych jest z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami. Udział tych
9 kierunków w rozwój RIS jest następujący:
a) 4 kierunki wpisują się w „rdzeń specjalizacji”, a 3 "łańcuch wartości",
b) 2 kierunki wpisują się w "specjalizacje wschodzące".
Dodatkowo, Wnioskodawca nie jest ujęty w „Koncepcji rozwoju szkół zawodowych
w oparciu o potrzeby gospodarki województwa podlaskiego”.
Biorąc pod uwagę, że punkty nie podlegają sumowaniu, Wnioskodawca mógłby uzyskać
15 pkt. (przyznanie punktów za przeważającą liczbę kierunków kształcenia wpisujących
się w „rdzeń specjalizacji” w stosunku do liczby kierunków kształcenia wpisujących się
w „łańcuch wartości”), lecz w związku z faktem, że nie wszystkie kierunki kształcenia
wpisują się w RIS należy zastosować średnią ważoną w następujący sposób:
(Liczba kierunków kształcenia wpisujących się w „rdzeń specjalizacji”/”łańcuch
wartości” * liczba punktów możliwych do uzyskania + liczba kierunków kształcenia
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wpisujących się w „specjalizacje wschodzące” * liczba punktów możliwych do uzyskania)
/liczba wszystkich kierunków kształcenia realizowanych w ramach projektu)
Otrzymuje się: (7 * 15 pkt. + 2 * 7pkt./12) = 119/12 = 9,92 pkt.
Brak możliwości korekty na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie.
W trakcie realizacji projektu oraz w okresie trwałości istnieje możliwość
dokonywania zmian w zakresie rzeczowym projektu, o ile nie wpływa to na
spełnienie kryterium. Każda zmiana powinna być uzasadniona przez Beneficjenta
i zaakceptowana przez IZ RPOWP.
Spełnienie kryterium powinno być utrzymane
o dofinansowanie do końca okresu trwałości projektu.

3.

Powiązanie systemu
kształcenia
zawodowego z
potrzebami
przedsiębiorców.*

Ocenie będzie podlegać czy wsparcie w
ramach projektu przyczyni się do lepszego
dostosowania
infrastruktury
wykorzystywanej w procesie kształcenia
zawodowego do warunków zbliżonych w
środowisku
zawodowym.
Kryterium
premiować będzie projekty dostosowujące
w jak najszerszym stopniu infrastrukturę
do warunków rzeczywistego środowiska
pracy zawodowej.
 dostosowanie infrastruktury do
warunków
zbliżonych
do
rzeczywistego środowiska pracy
zawodowej poprzez rozszerzenie
parku maszynowego
o nowy
rodzaj sprzętu – 20 pkt;
 dostosowanie infrastruktury do
warunków
zbliżonych
do
rzeczywistego środowiska pracy
zawodowej
poprzez
unowocześnienie
istniejącego
parku maszynowego (wymiana
sprzętu) – 10 pkt;
 projekt nie zakłada dostosowania
infrastruktury
do
warunków
zbliżonych
do
rzeczywistego
środowiska pracy – 0 pkt.

od

złożenia

wniosku

W ramach niniejszego kryterium premiuje się projekty, które przyczynią się do jak
najlepszego dostosowania infrastruktury wykorzystywanej w procesie kształcenia
zawodowego do warunków zbliżonych w środowisku zawodowym. Punkty będą
uzależnione od przedmiotu projektów, przy czym największą liczbę punktów można
uzyskać w sytuacji, gdy planuje się rozszerzenie istniejącego parku maszynowego o
nowy rodzaj sprzętu. Wymiana wyposażenia umożliwia uzyskanie 10 pkt., zaś brak
działań inwestycyjnych w zakresie spełnienia warunków rzeczywistego środowiska
pracy skutkuje nie przyznaniem punktów.
Kwalifikacja wyposażenia do kategorii: nowe lub unowocześnione będzie rozpatrywana
z punktu widzenia funkcjonalności i przeznaczenia. Przykładowo zmiana parametrów
technicznych istniejącego urządzenia nie będzie traktowana jako nabycie nowego
sprzętu.
20
Spełnienie kryterium będzie weryfikowane na podstawie dokumentacji aplikacyjnej, w
tym załączników w postaci np. ofert, czy dokumentacji technicznej z opisem
planowanego do nabycia sprzętu.
Brak możliwości korekty na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie.
Możliwość odstępstwa od kryterium w trakcie realizacji projektu oraz
w okresie trwałości może wynikać z wprowadzenia zmian w zakresie rozwiązań
organizacyjno-budowlanych zastosowanych w projekcie, przy czym każda zmiana
powinna być uzasadniona i zaakceptowana przez IZ RPOWP.
Spełnienie kryterium powinno być utrzymane
o dofinansowanie do końca okresu trwałości projektu.

od

złożenia

wniosku

W ramach niniejszego kryterium punkty nie
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podlegają sumowaniu.
Maksymalna liczba punktów to 20.
W ramach niniejszego kryterium premiuje się projekty, w których relacja kosztów
kwalifikowalnych przypadających na 1 ucznia jest najniższa.
Przez „uczniów korzystających z przedmiotu projektu” należy rozumieć osoby, które będą
korzystać z efektów realizacji projektu analogicznie do szacowanej wartości wykazanej
we wskaźniku pn. Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad
dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej. Powyższe oznacza, że nie uwzględnia się
faktycznego wykorzystania poszczególnych laboratoriów/sal na przestrzeni lat.

4.

Efektywność
kosztowa.

Ocenie podlega efektywność kosztowa
projektu rozumiana jako średnia wysokość
kosztów kwalifikowanych przypadających
na ucznia korzystającego z przedmiotu
projektu.
W ramach niniejszego kryterium punkty
będą przyznawane wg poniższej skali:
< 30 tys. zł/ucznia korzystającego z
przedmiotu projektu – 15 pkt;
≥ 30 tys. zł/ucznia korzystającego z
przedmiotu projektu oraz <40 tys. zł/
ucznia korzystającego z przedmiotu
projektu – 10 pkt;
≥ 40 tys. zł/ucznia korzystającego z
przedmiotu projektu oraz ≤ 50 tys. zł/
ucznia
korzystającego z przedmiotu projektu – 5
pkt;
> 50 tys. zł/ucznia korzystającego z
przedmiotu projektu – 0 pkt.

Definicja wskaźnika: Liczba użytkowników, którzy mogą korzystać z nowo wybudowanej,
przebudowanej lub udoskonalonej infrastruktury edukacyjnej. Przez użytkowników w tym
kontekście należy rozumieć uczniów lub studentów, nie należy uwzględniać nauczycieli,
rodziców lub innych osób, które mogą także korzystać ze wspartej infrastruktury.
Wskaźnik należy oszacować w odniesieniu do nowych, przebudowanych lub doposażonych
budynków w ramach projektu. Wskaźnik mierzy nominalną pojemność całego budynku
objętego projektem, mimo, iż tylko część tego budynku może zostać ulepszona, np. poprzez
doposażenie części pracowni (należy pamiętać, że liczba potencjalnych użytkowników jest
zwykle wyższa lub równa liczbie rzeczywistych użytkowników zgodnie z informacjami
zawartymi w definicji).
O ile, w związku ze zmianą organizacji w systemie kształcenia, w roku 2019 nastąpi
podwojenie ilości uczniów (2 roczniki w jednej klasie), to należy pamiętać, że
Wnioskodawca zobowiązany jest do jak najbardziej efektywnego wykorzystywania
produktów projektu. Analiza powinna być dokonana pod kątem planowanej do przyjęcia
liczby uczniów w kolejnych latach działalności danej placówki (w kontekście co najmniej
trwałości projektu).

15

Dodatkowo, IOK wyjaśnia, że poza korzystaniem z wytworzonej infrastruktury przez
uczniów w ramach głównego przedmiotu działalności danej pracowni/laboratorium
dopuszcza się możliwość korzystania z wytworzonej infrastruktury przez uczniów z
zawodów pokrewnych/powiązanych, lecz warunkiem obligatoryjnym jest udostępnienie
jej w pierwszej kolejności dla grupy docelowej w projekcie.
Przykład:
Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie projektu polegającego na utworzeniu nowej
infrastruktury dla 100 uczniów korzystających z głównego przedmiotu działalności
danej pracowni/laboratorium. Dodatkowo, w godzinach popołudniowych z wytworzonej
infrastruktury będą korzystać inni uczniowie - 20 uczniów bez kolidowania z grupą
docelową projektu. Wartość kosztów kwalifikowalnych związanych z przygotowaniem
danego przedmiotu nauczania wynosi 3 200 000,00 zł.
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W związku z tym, do obliczenia średniej wartości kosztów kwalifikowalnych
przypadających na 1 ucznia przyjmuje się:
Wartość kosztów kwalifikowalnych wiązanych z przygotowaniem danego przedmiotu
nauczania/liczba uczniów korzystających z głównego przedmiotu działalności danej
pracowni/laboratorium = 3 200 000,00 zł/100 = 32 000,00 zł.
Możliwe jest uzyskanie 10 pkt. (≥ 30 tys. zł/ucznia korzystającego z przedmiotu projektu
oraz <40 tys. zł/ucznia korzystającego z przedmiotu projektu).
Brak możliwości korekty.

5.

Gotowość projektu
do realizacji.

Premiowane będą projekty gotowe do
realizacji.
W ramach niniejszego kryterium punkty
będą przyznawane wg poniższej skali:
 ogłoszono
postępowanie
przetargowe/upubliczniono
zaproszenie do składania ofert –
10 pkt;
 projekt nie wymaga żadnych
pozwoleń i jest gotowy do
realizacji – 10 pkt;
 projekt
posiada
pozwolenia/zgłoszenia na budowę
– 5 pkt;
 projekt
nie jest gotowy do
realizacji – 0 pkt.

Niniejsze kryterium będzie weryfikowane na moment złożenia wniosku
o dofinansowanie i nie podlega ponownej weryfikacji w trakcie realizacji, czy też
monitorowania trwałości projektu. Aczkolwiek należy pamiętać, że racjonalność
kosztów będzie podlegać ocenie w ramach kryterium dotyczącego kwalifikowalności
wydatków i wymaga odzwierciedlenia w dostarczonych kosztorysach.
W ramach niniejszego kryterium, celem przyspieszenia tempa realizacji RPO
i wdrożenia zaleceń KE oraz MR, premiowane będzie przygotowanie projektów
gotowych do realizacji, tj. takich dla których termin rzeczowej realizacji rozpocznie się
niezwłocznie po podpisaniu Umowy o dofinansowanie. Uwzględniając czas niezbędny do
przeprowadzenia procedury przetargowej, w tym istniejące problemy z pozyskaniem
wykonawców, ma to realny wpływ na terminowe rozpoczęcie realizacji inwestycji.
W ramach niniejszego kryterium możliwe będzie uzyskanie punktów za:
Rozpoczęcie procedury przetargowej rozumianej jako wszczęcie postępowania. W
trybie przetargowym dniem wszczęcia postępowania będzie więc z reguły data
publikacji ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego, które w zależności od
wartości, publikowane będzie w Biuletynie Zamówień Publicznych lub tylko w siedzibie
zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym oraz na stronie internetowej.
Natomiast, za datę wszczęcia postępowania w pozostałych trybach, w tym w zapytaniu o
cenę, w których dostawcy lub wykonawcy bezpośrednio zapraszani byli do składania
ofert, był dzień skierowania przez zamawiającego zaproszenia do składania ofert.
Jednocześnie IOK wyjaśnia, że uwzględniając specyfikę funkcjonowania jednostek
publicznych, uzyskanie punktów ograniczono do etapu rozpoczęcia procedury bez
konieczności podpisania Umowy z wykonawcą (ryzyko braku dofinansowania mogłoby
być traktowane jako naruszenie dyscypliny finansów publicznych).

10

Wnioskodawca powinien we wniosku o dofinansowanie wskazać informacje o
wszczętych postępowaniach (dotyczy zarówno wyboru zgodnie z ustawą PZP, jak i
zasadą konkurencyjności).
Punkty będą przyznawane analogicznie do przykładu opisanego dla części dotyczącej

Strona 44 z 49

dokumentacji budowlanej.
W celu spełnienia warunku dysponowania pozwoleniem na budowę i/lub
zgłoszeniem robót budowlanych, Wnioskodawca powinien posiadać na moment
złożenia wniosku o dofinansowanie projektu prawomocną decyzję o pozwoleniu na
budowę lub właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, co do zgłoszenia zamiaru
wykonywania budowy lub robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na
budowę (jeśli dotyczy).
Przykład:
Inwestycja wymaga uzyskania 4 pozwoleń na budowę, których wartość robót wynosi 18
000 000,00 zł (K) Wnioskodawca na moment składania wniosku o dofinansowanie
posiada 2 ostateczne pozwolenia na budowę o wartości 8 000 000,00 zł (Z), a kolejne
uzyska po podpisaniu umowy o dofinansowanie.
Uwaga:
W przypadku wieloetapowych inwestycji do oceny przyjmuje się średnią ważoną
obliczaną na podstawie kosztów kwalifikowalnych przyporządkowanych do
poszczególnych zadań. W przypadku projektów złożonych, w których poszczególne
etapy będą w różnej fazie przygotowania ocenie będą podlegały tylko te dokumenty,
które Wnioskodawca posiada na moment składania wniosku o dofinansowanie.
Punkty zostaną przyznane wg poniższego wzoru: X= (Z/K) * 5 punktów
X- ilość otrzymanych punktów (po zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku)
Z - wartość (w zł) kosztów kwalifikowalnych projektu objętych prawomocnymi
pozwoleniami na budowę, którym Wnioskodawca dysponuje w momencie aplikowania
K – całkowite koszty kwalifikowalne projektu (w zł) dotyczące działań stricte
inwestycyjnych wymagających pozwoleń na budowę X=(8 000 000,00 zł/18 000 000,00
zł) * 5 pkt = 2,22 pkt.
We wniosku o dofinansowanie należy wymienić pozwolenia na budowę i/lub zgłoszenia
robót budowlanych, które dotyczą projektu oraz przypisać im odpowiednio wartość
robót, tj. kosztów kwalifikowalnych. Ponadto, Wnioskodawca powinien do wniosku o
dofinansowanie załączyć kserokopie tych dokumentów.
W przypadku, gdy dana inwestycja nie wymaga uzyskania pozwoleń
i decyzji możliwe jest uzyskanie 10 pkt, lecz wymaga to wyczerpującego uzasadnienia,
w tym wskazania podstaw prawnych zwalniających z konieczności przeprowadzenia
stosownych procedur.
Jeżeli, Wnioskodawca nie potwierdzi spełniania żadnego z ww. warunków, nie jest
możliwe uzyskanie punktów.
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Biorąc pod uwagę fakt, że w ramach przedmiotowego konkursu wskazano, że
rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu ma nastąpić nie później niż w ciągu 30 dni
kalendarzowych od podpisania Umowy o dofinansowanie, rekomenduje się wcześniejsze
rozpoczęcie działań przygotowawczych oraz administracyjno-proceduralnych.
Spełnienie kryterium będzie weryfikowane na podstawie informacji zawartych w
szczególności w Studium wykonalności/Biznes Planie oraz pozostałych załącznikach do
wniosku o dofinansowanie, o których mowa w niniejszym kryterium.
Brak możliwości korekty.
Kryterium weryfikowane na moment złożenia wniosku o dofinansowanie na
podstawie dostarczonej dokumentacji ważnej na moment złożenia wniosku o
dofinansowanie.
Premiowane będą projekty szkół i placówek oświatowych oraz szkół wyższych
realizowane w partnerstwie z pracodawcami.
Pracodawcy/przedsiębiorcy zaangażowani w realizację projektu muszą posiadać profil
działalności zbieżny z kierunkami kształcenia, w których szkoła/placówka kształci lub
chciałaby kształcić, co gwarantuje możliwość nawiązania faktycznej współpracy.

6.

Realizacja projektu
w partnerstwie z
pracodawcami.

Premiowane będą projekty, w których
przewiduje się współpracę szkół i placówek
oświatowych oraz szkół wyższych z
pracodawcami.
W ramach niniejszego kryterium punkty
będą przyznawane wg poniższej skali:
 projekt
realizowany
w
partnerstwie z pracodawcami – 10
pkt;
 projekt nie będzie realizowany w
partnerstwie z pracodawcami – 0
pkt.

IOK wyjaśnia, że zakres, warunki i formy współpracy pomiędzy Wnioskodawcą, a
partnerami/przedsiębiorcami są wynikiem wewnętrznych uregulowań i uzależnione od
postanowień obu stron.
Dobrze zaplanowana współpraca pracodawców i szkół prowadzących kształcenie
zawodowe niesie ze sobą korzyści nie tylko dla szkół i ich uczniów. Do najważniejszych
korzyści dla pracodawców można zaliczyć:
 realizację programu praktycznej nauki zawodu z wykorzystaniem materiałów i
technologii przedsiębiorstwa,
 promocję materiałów i technologii stosowanych w przedsiębiorstwie w trakcie
realizacji praktycznej nauki zawodu,
 pozyskanie dobrze przygotowanych pracowników – absolwentów szkoły,
znających technologie i materiały stosowane w przedsiębiorstwie, co
powoduje, że pracodawca nie ponosi kosztów szkolenia.

10

Do podstawowych zasad realizacji projektu w partnerstwie należą:
 Fakt nawiązania współpracy powinien być udokumentowany. Takim
dokumentem może być list intencyjny uprawdopodobniający zawarcie
przyszłej współpracy (zapisy muszą jednoznacznie wskazywać gotowość i
warunki podjęcia przyszłej współpracy).
 Partnerem może być każdy podmiot wnoszący do projektu zasoby ludzkie,
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organizacyjne, techniczne lub finansowe, przy czym nie ma obowiązku, by
przedsiębiorca ponosił wydatki (należy zauważyć, że projekt w ramach
Poddziałania 8.2.1 nie jest projektem partnerskim, a jedynie premiuje się
udział partnera rozumianego jako wartość dodaną w projekcie).
W ramach projektu punkty będą przyznawane za faktyczną współpracę, która
w sposób bezpośredni będzie związana z projektem, przy czym wymaga to
odpowiedniego opisu w dokumentacji aplikacyjnej.

Rodzaj współpracy jest dowolny, lecz wymaga stosownego uzasadnienia
i powinie być odpowiedzią na zdiagnozowane zapotrzebowanie. Przy określaniu
przedmiotu i rodzaju współpracy można posłużyć się przykładami dobrych praktyk
zawartych w dokumencie pn. Współpraca szkół zawodowych z pracodawcami przykładowe rozwiązania (www.koweziu.edu.p).
Brak możliwości korekty na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie.
Możliwość odstępstwa od kryterium w trakcie realizacji projektu oraz
w okresie trwałości nie może powodować pogorszenia warunków realizacji projektu i
założonych celów, przy czym dopuszcza się zmianę liczby partnerów. Każda zmiana
powinna być uzasadniona i zaakceptowana przez IZ RPOWP.
Spełnienie kryterium powinno być utrzymane
o dofinansowanie do końca okresu trwałości projektu.

7.

Komplementarność
z innymi
projektami.

Ocenie
podlega
czy
projekt
jest
komplementarny
ze
zrealizowanymi
dotychczas lub realizowanymi w latach
2014-2020 projektami infrastrukturalnymi
zlokalizowanymi na obszarze województwa
podlaskiego, np. w ramach RPOWP 20142020, innych Programów Operacyjnych,
innych projektów finansowych ze środków
europejskich, krajowych oraz własnych (z
wyłączeniem
komplementarności
z projektami w ramach EFS).
W ramach niniejszego kryterium punkty
będą przyznawane wg poniższej skali:
 projekt
wykazuje
komplementarność
z
innymi
projektami (uzupełniający się
charakter
projektów,
wykluczający
powielanie
się
działań) – 5 pkt;
 projekt
nie
wykazuje

od

złożenia

wniosku

Ocenie podlegać będzie komplementarność projektu z innymi zrealizowanymi lub
realizowanymi projektami w latach 2014-2020 projektami infrastrukturalnymi
zlokalizowanymi na obszarze województwa podlaskiego, np. w ramach RPOWP 20142020, innych Programów Operacyjnych, innych projektów finansowych ze środków
europejskich, krajowych oraz własnych (z wyłączeniem komplementarności z
projektami w ramach EFS).
Przez komplementarność projektów należy rozumieć ich dopełnianie się/ uzupełnianie
prowadzące do realizacji określonego celu. Wnioskodawca zobowiązany jest do
uzasadnienia komplementarności poprzez wskazanie relacji między ocenianym
projektem, a wykazanym jako komplementarnym projektem/przedsięwzięciem. Ocenie
podlegała będzie spójność między projektami prowadząca do osiągania wartości
dodanej/wspólnego celu i efektu synergii. Komplementarność z innymi
projektami/przedsięwzięciami ocenianego projektu
powinna
wynikać z jego
specyfiki/założeń.

5

Nie należy wskazywać w ramach projektów komplementarnych wszystkich
projektów/przedsięwzięć realizowanych na danym obszarze a jedynie te, które są
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komplementarności z innymi
projektami – 0 pkt.
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść
wniosku o dofinansowanie projektu oraz
załączników.

powiązane i stanowią uzupełnienie z ocenianym projektem m.in. poprzez:
 Rozwiązywanie tego samego PROBLEMU,
 Realizację wspólnego CELU,
 Wzmacnianie EFEKTÓW projektów/ przedsięwzięć,
 Wzajemne uzupełnianie się DZIAŁAŃ,
 Osiąganie wspólnych REZULTATÓW,
 Działania na rzecz zdiagnozowanej GRUPY DOCELOWEJ.
Możliwe jest uzyskanie 5 pkt., przy czym fakt komplementarności powinien być opisany
w dokumentacji aplikacyjnej. Należy podać informacje o projekcie komplementarnym (w
tym: nazwa, źródło finansowania, okres realizacji przedsięwzięcia, wartość projektu,
cele, przedmiot inwestycji) oraz wskazać uzupełniający się charakter obu projektów.
Brak możliwości korekty.
Kryterium weryfikowane na moment złożenia wniosku o dofinansowanie.

8.

Stosowanie
rozwiązań
przyjaznych
środowisku.

Wymogi kryterium:
Ocenie podlega czy zakupiony sprzęt oraz
infrastruktura wspierana w ramach
projektu
zawiera
etykietowanie
środowiskowe.
 Projekt
obejmuje
zakup
sprzętu/infrastruktury
spełniającej
warunki EKO – 5 pkt,
 Projekt
nie
obejmuje
zakupu
sprzętu/infrastruktury
spełniającej
warunki EKO – 0 pkt.
W sytuacji, gdy warunek zostanie spełniony
częściowo, do obliczeń zostanie przyjęta
średnia ważona rozumiana jako stosunek
kosztów kwalifikowalnych związanych z
zakupem
sprzętu/
infrastruktury
spełniającej warunki EKO do całkowitych
kosztów
kwalifikowalnych
zakupu
sprzętu/infrastruktury w ramach projektu.

W ramach niniejszego kryterium ocenie podlega, czy zakupiony sprzęt oraz
infrastruktura wspierana zawiera etykietowanie środowiskowe (normy serii ISO 14
000).
W sytuacji, gdy warunek zostanie spełniony częściowo, do obliczeń zostanie przyjęta
średnia ważona rozumiana jako stosunek kosztów kwalifikowalnych związanych z
zakupem sprzętu/ infrastruktury spełniającej warunki EKO do całkowitych kosztów
kwalifikowalnych zakupu sprzętu/infrastruktury w ramach projektu.
Przykład:
W ramach projektu założono nabycie infrastruktury o łącznej wartości kosztów
kwalifikowalnych 3 000 000,00 zł, z czego 2 100 000,00 zł stanowi wyposażenia
spełniające warunki EKO. Sposób obliczania punktacji jest następujący: (wartość
kosztów
kwalifikowalnych
wyposażania
EKO/całkowita
wartość
kosztów
kwalifikowalnych projektu) x 5 pkt.
Otrzymuje się: (2 100 000,00 zł/3 000 000,00 zł) x 5 pkt. = 0,7 x 5 pkt. = 3,5 pkt.

5

Możliwość jednorazowej korekty w zakresie uzupełnienia brakujących zapisów w
pierwotnej dokumentacji aplikacyjnej z jednoczesnym zachowaniem niezmienionego
zakresu rzeczowego projektu.
Spełnienie
kryterium
o dofinansowanie.

weryfikowane

na

etapie

złożenia

wniosku

W trakcie realizacji projektu oraz w okresie trwałości istnieje możliwość
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dokonywania zmian w zakresie rozwiązań organizacyjno-budowlanych zastosowanych
w projekcie, o ile nie wpływa to na spełnienie innych kryteriów wyboru projektów.
Każda zmiana powinna być uzasadniona przez Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ
RPOWP.
Spełnienie kryterium powinno być utrzymane
dofinansowanie do końca okresu trwałości projektu.
Razem

od

złożenia

wniosku

o
100

UWAGA: Dopuszczenie możliwości dokonania korekt na etapie oceny formalno-merytorycznej projektu w ramach danego kryterium może jednocześnie
w sposób bezpośredni przełożyć się na informacje podlegające ocenie w ramach innych kryteriów wyboru projektów. W związku z powyższym,
Wnioskodawca zobowiązany jest do rzetelnego i starannego skorygowania pierwotnej dokumentacji aplikacyjnej w niezbędnym zakresie wynikającym
z wezwania IZ RPOWP do poprawy przy jednoczesnym wskazaniu zakresu wprowadzonych zmian w piśmie przewodnim.

Strona 49 z 49

