
ZAŁĄCZNIK nr 7. Wzór karty oceny formalno-merytorycznej  wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP 

 

 

 

KARTA OCENY FORMALNO- MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO PUP 

INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:………………………………………………………………………… 

DATA WPŁYWU WNIOSKU:………………………………………………………………………………………… 

NUMER KANCELARYJNY WNIOSKU:........................................................................... 

TYTUŁ PROJEKTU:………………………………………………………………………………………………………… 

SUMA KONTROLNA WNIOSKU:................................................................................. 

NAZWA WNIOSKODAWCY:…………………………………………………………………………………………… 

OCENIAJĄCY:………………………………………………………………………………………………………………… 

A. OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE (każdorazowo zaznaczyć właściwe znakiem „X”) TAK NIE1 
Uzasadnienie  
oceny spełniania kryterium 

1. 
Czy wniosek pozakonkursowy znajduje się w Wykazie zidentyfikowanych projektów pozakonkursowych współfinansowanych ze 
środków EFS w RPO WM 2014-2020? 

   

2. Czy projekt jest zgodny z Kartą zgłoszenia projektu PUP?    

3. Czy wniosek został złożony w odpowiedzi na wezwanie IP?    

4. Czy wniosek został wypełniony zgodnie z instrukcją wypełnienia wniosku?    

5. Czy wersje wniosku są tożsame?2    

                                                           
1 W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” wniosek o dofinansowanie kierowany jest do poprawy lub uzupełnienia.  
2 Kryterium uzależnione od funkcjonalności LSI. W przypadku obowiązywania tylko i wyłącznie wersji elektronicznej wniosku, kryterium nie będzie obowiązywało. 



6. Czy wniosek w wersji elektronicznej i papierowej jest kompletny? 3    

7. 
Czy wniosek został podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji Wnioskodawcy i opatrzony właściwymi 
pieczęciami w tym pieczęcią podmiotu?4 

   

8. Czy projekt jest zgodny z zapisami regulaminu naboru?    

9. Czy projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi, prawodawstwem krajowym oraz prawodawstwem wspólnotowym?    

10. Czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami?  
   

11. 

Czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, w oparciu o standard minimum?    
 

Czy projekt należy do wyjątku, co, do którego nie stosuje się standardu minimum? 
 

□TAK □NIE 

Wyjątki, co do których nie stosuje się standardu minimum: 

1) profil działalności beneficjenta (ograniczenia statutowe), 

2) zamknięta rekrutacja - projekt obejmuje (ze względu na swój zakres oddziaływania) wsparciem wszystkich 
pracowników/personel konkretnego podmiotu, wyodrębnionej organizacyjnie części danego podmiotu lub 
konkretnej grupy podmiotów wskazanych we wniosku o dofinansowanie projektu. 

W przypadku projektów, które należą do wyjątków, zaleca się również planowanie działań zmierzających do przestrzegania 
zasady równości szans kobiet i mężczyzn. 

Standard minimum jest spełniony w przypadku uzyskania co najmniej 2 punktów za poniższe kryteria oceny. 

1. We wniosku o dofinansowanie projektu zawarte zostały informacje, które potwierdzają istnienie (albo brak istniejących) 
barier równościowych w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu. 

□0 □1 

2. Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera działania odpowiadające na zidentyfikowane bariery równościowe w obszarze 
tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu. 

□0 □1 □2 

                                                           
3 Kryterium uzależnione od funkcjonalności LSI. W przypadku obowiązywania tylko i wyłącznie wersji elektronicznej wniosku kryterium nie będzie obowiązywało 

 
4 Kryterium uzależnione od funkcjonalności LSI. W przypadku obowiązywania tylko i wyłącznie wersji elektronicznej wniosku kryterium będzie obowiązywało zgodnie z 
wymogami LSI. 
  



3. W przypadku stwierdzenia braku barier równościowych, wniosek o dofinansowanie projektu zawiera działania, 
zapewniające przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn, tak, aby na żadnym etapie realizacji projektu tego typu 
bariery nie wystąpiły. 

□0 □1 □2 

 

4. Wskaźniki realizacji projektu zostały podane w podziale na płeć i/lub został umieszczony opis tego, w jaki sposób rezultaty 

przyczynią się do zmniejszenia barier równościowych istniejących w obszarze tematyki interwencji i/lub zasięgu oddziaływania 

projektu. 

□0 □1 □2 

5. We wniosku o dofinansowanie projektu wskazano działania jakie zostaną podjęte w celu zapewnienia równościowego 

zarządzania projektem? 

□0 □1 □2 

12. 
Czy wydatki przewidziane w projekcie nie są współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych?    

13. 
Czy poziom kosztów pośrednich nie przekracza poziomu równego 3% kwoty przyznanej ze środków będących w dyspozycji 

samorządu województwa? 

   

14. Czy projekt realizuje wybrany cel szczegółowy RPO WM 2014-2020?    

 Kryteria dostępu    

1.  
Projekt przewiduje osiągnięcie wskaźników minimalnej efektywności zatrudnieniowej dla poszczególnych grup 

defaworyzowanych objętych wsparciem w programie na poziomie ustalanym przez Ministra właściwego ds. rozwoju. 

   

      
B. Kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny formalnej TAK NIE5 

Uzasadnienie  
oceny spełniania kryterium 

1.  

Projekt zakłada objęcie wsparciem osób należących do każdej z grup defaworyzowanych zarejestrowanych w powiatowych 
urzędach pracy województwa mazowieckiego, tj.: kobiet, osób o niskich kwalifikacjach, osób z niepełnosprawnościami, osób 
długotrwale bezrobotnych i osób powyżej 50 roku życia. 
Jednakże przypadku bezrobotnych z n/w grup defaworyzowanych, tj.: 
1. osób powyżej 50 r. życia, 
2. osób z niepełnosprawnościami, 
3. osób długotrwale bezrobotnych, proporcja musi odpowiadać co najmniej takiej samej proporcji jak liczebność danej podgrupy 
defaworyzowanej, zarejestrowanej w rejestrze PUP o I i II profilu pomocy w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób 
bezrobotnych o I i II profilu pomocy, wg stanu na ostatni dzień przedostatniego miesiąca poprzedzającego dzień rozpoczęcia 
naboru. Do wyliczenia liczebności ww. grup defaworyzowanych nie wlicza się osób, dla których planowane jest wsparcie w 
postaci jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. 
Ze wsparcia w projekcie wyłączone są osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy. 
W związku z tym, że projekt zakłada objęcie wsparciem osób w wieku 30 lat i powyżej o I i II profilu pomocy, ww. proporcja 

   

                                                           
5 W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” wniosek o dofinansowanie kierowany jest do poprawy lub uzupełnienia.  



powinna być tylko wyliczana w stosunku do tej grupy osób. 

2. Projekt zakłada objęcie wsparciem osób w wieku 30 lat i powyżej.    

3. 
Uczestnicy otrzymają wsparcie, które będzie dostosowane do potrzeb pracodawców oraz możliwości uczestników także w 

zakresie zielonych lub białych miejsc pracy, o ile wynika to z potrzeb i możliwości lokalnego rynku pracy. 

   

4. 

Dla uczestników przewidziano działania mające na celu podniesienie/nabycie kwalifikacji i/lub nabycie kompetencji, o ile wynika 

to z IPD. Szkolenie musi: 

a) w przypadku kwalifikacji kończyć się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego 

uzyskanie/nabycie kwalifikacji. Zarówno egzamin musi być przeprowadzony, a certyfikat musi być nadany (tj. proces walidacji i 

certyfikacji) przez upoważniony do tego podmiot, który otrzymał akredytację do ww. czynności. 

b) w przypadku kompetencji przebiegać w 4 etapach wymienionych w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w 

zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. 

   

5. 
Minimum 10 % środków i nie więcej niż 70% środków w ramach projektu zostanie przeznaczone na dotacje na utworzenie 

działalności gospodarczej. 
   

C. 
OCENA SPEŁNIANIA KRYTERIÓW FORMALNYCH ORAZ DOSTĘPU 
 

TAK NIE Uwagi 

1. Czy wniosek spełnia wszystkie ogólne kryteria formalne i wszystkie kryteria dostępu?    

D. KRYTERIA MERYTORYCZNE (każdorazowo zaznaczyć właściwe znakiem „X”) 

1. 

Czy projektodawca opisał grupę docelową (tj. osoby, które zostaną objęte wsparciem), określił jej cechy charakterystyczne oraz kwestie problemowe, które jej 
dotyczą? 

□TAK (UZASADNIĆ) □NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY I UZASADNIĆ 

UZASADNIENIE OCENY SPEŁNIANIA KRYTERIUM 

 

2. 

Czy projekt jest adekwatny do problemów, które ma rozwiązać albo złagodzić? 

□TAK (UZASADNIĆ) □NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY I UZASADNIĆ 

UZASADNIENIE OCENY SPEŁNIANIA KRYTERIUM 

 
 



3. 

Czy projektodawca opisał w jaki sposób ułatwi udział w projekcie uczestnikom, w kontekście barier, które ich dotyczą? 

□TAK (UZASADNIĆ) □NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY I UZASADNIĆ 

UZASADNIENIE OCENY SPEŁNIANIA KRYTERIUM 

 

 

4.  

Czy planowane wydatki są niezbędne i adekwatne do realizacji zadań oraz osiągania celów projektu? 

□TAK (UZASADNIĆ) □NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY I UZASADNIĆ 

UZASADNIENIE OCENY SPEŁNIANIA KRYTERIUM 

 

 

5. 

Czy wskaźniki realizacji właściwego celu szczegółowego RPO WM 2014-2020 lub inne wskaźniki określone we wniosku o dofinansowanie są trafnie i prawidłowo dobrane i opisane 
w stosunku do zadań przewidzianych do realizacji w projekcie? 

□TAK (UZASADNIĆ) □NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY I UZASADNIĆ 

UZASADNIENIE OCENY SPEŁNIANIA KRYTERIUM  

 

 

6. 

Czy wydatki wykazane we wniosku o dofinansowanie są racjonalne i efektywne, (zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami)? 

□TAK (UZASADNIĆ) □NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY I UZASADNIĆ 

UZASADNIENIE OCENY SPEŁNIANIA KRYTERIUM  



 

 

7. 

Czy wydatki spełniają zasady kwalifikowalności określone we właściwych Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków wydanych przez Ministra właściwego 
ds. rozwoju regionalnego? 

□TAK (UZASADNIĆ) □NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY I UZASADNIĆ 

UZASADNIENIE OCENY SPEŁNIANIA KRYTERIUM  

 

 

E. 

Czy projekt może zostać przyjęty do realizacji? 

□TAK □NIE 

Data i podpis osoby oceniającej: 

Zatwierdzone przez:   

Data i podpis przełożonego osoby oceniającej:  

 

 


