
A Opis kryterium (informacja o zasadach oceny) TAK / NIE Uzasadnienie 

1

W ramach kryterium weryfikowane będzie czy projekt

pozakonkursowy znajduje się w Wykazie zidentyfikowanych

projektów pozakonkursowych współfinansowanych ze środków EFS w

RPO WM 2014-2020 (WPP EFS). W przypadku, gdy projekt

pozakonkursowy, został usunięty z WPP EFS, wniosek zostaje

odrzucony. 

2

W ramach kryterium weryfikowane będzie czy projekt

pozakonkursowy PUP jest zgodny z Kartą zgłoszenia projektu PUP pod

względem:

- typu beneficjenta,

- typów projektów/operacji finansowych.

3

Weryfikowane będzie, czy wniosek został złożony w odpowiedzi na

wezwanie IP i w zgodzie z konkretną informacją o naborze, w tym czy

został złożony w odpowiednim terminie i do właściwej instytucji.

4

W ramach kryterium weryfikowane będzie:

- czy wniosek został złożony na formularzu wskazanym przez IP/czy

został złożony w systemie MEWA ;

- czy wypełniono wszystkie wymagane pola we wniosku;

- czy wniosek został złożony w formie wymaganej przez IP

(elektroniczna i papierowa) ;

- czy wniosek został wypełniony w języku polskim.

5

Weryfikowane będzie, czy wersja papierowa wniosku jest tożsama z

wersją elektroniczną.

W przypadku gdy wersja papierowa nie jest zgodna z wersją

elektroniczną stwierdza się niespełnienie kryterium.

Kryterium weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia

wnioskodawcy.

6

Weryfikacja polega na sprawdzeniu, czy wniosek w wersji papierowej

zawiera wszystkie strony, zgodnie z wersją elektroniczną wniosku.

W przypadku braku strony stwierdza się niespełnienie kryterium.

7

Weryfikacja kryterium polega na sprawdzeniu zgodności podpisów z

danymi osób upoważnionych do reprezentacji Projektodawcy

wskazanymi we wniosku. Podpis powinien, umożliwiać jednoznaczną

identyfikację i być opatrzony pieczęcią imienną.

W przypadku niezgodności podpisów lub braku podpisu stwierdza się

niespełnienie kryterium.

8

Weryfikacja kryterium polega na sprawdzeniu zgodności informacji 

przedstawionych we wniosku z zapisami regulaminu naboru.

W przypadku niezgodności stwierdza się niespełnienie kryterium.

9

Weryfikacja kryterium polega na sprawdzeniu zgodności informacji 

przedstawionych we wniosku z politykami horyzontalnymi, 

prawodawstwem krajowym oraz prawodawstwem wspólnotowym w 

szczególności potwierdzenia występowania pomocy de minimis.

W przypadku niezgodności informacji stwierdza się niespełnienie 

kryterium.

Kryterium weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia 

wnioskodawcy.

10

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność projektu z 

zasadą równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

Wymogiem ubiegania się o środki EFS jest realizowanie zasady 

równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami. Nie przewiduje się projektów neutralnych 

pod tym kątem. Weryfikowane będzie czy projektodawca opisał w 

jaki sposób ułatwi udział w projekcie uczestnikom z 

niepełnosprawnościami w kontekście barier, które ich dotyczą.

                   Potwierdzam złożenie deklaracji

Czy wniosek został podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji Wnioskodawcy i

opatrzony właściwymi pieczęciami w tym pieczęcią podmiotu?

Czy wersje wniosku są tożsame?

Czy wniosek został wypełniony zgodnie z instrukcją wypełnienia wniosku?

Czy projekt jest zgodny z Kartą zgłoszenia projektu PUP.

Czy wniosek został złożony w odpowiedzi na wezwanie IP?

OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE 

Czy wniosek pozakonkursowy znajduje się w Wykazie zidentyfikowanych projektów

pozakonkursowych współfinansowanych ze środków EFS w RPO WM 2014-2020

Czy wniosek w wersji elektronicznej i papierowej jest kompletny?

11

Czy projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi, prawodawstwem krajowym oraz

prawodawstwem wspólnotowym?

Zgodność projektu opisanego we wniosku o dofinansowanie z zasadą równości szans i

niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Zgodność projektu opisanego we wniosku o dofinansowanie z zasadą równości szans kobiet i 

mężczyzn, w oparciu o standard minimum.

Czy projekt jest zgodny z zapisami regulaminu naboru?

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność z zasadami 

horyzontalnymi UE, dotyczącymi promowania równości szans kobiet i 

mężczyzn oraz niedyskryminacji, zgodnie z art. 7 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r. Projekty realizowane w ramach EFS nie mogą być neutralne 

pod względem zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

Spełnienie zasady równości szans kobiet i mężczyzn weryfikowane 

będzie poprzez zbadanie zgodności projektu ze standardem minimum 

realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 

projektów współfinansowanych z EFS. Projekt uznaje się za zgodny z 

zasadą jeżeli spełnienia przynajmniej 2 z 5 kryteriów określonych w 

ww. standardzie minimum.

W przypadku braku zgodności projektu z zasadą stwierdza się 

niespełnienie kryterium.

Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach naboru nr: nr konkursu

NUMER WNIOSKU: numer testowy

DATA WPŁYWU WNIOSKU:

WNIOSKODAWCA:

Deklaracja bezstronności i poufności.

Niniejszym oświadczam, że zobowiązuje się do:

1. wypełniania moich obowiązków w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną wiedzą;

2. niezatrzymywania kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji;

3. zachowania w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych mi lub wytworzonych przeze mnie lub przygotowanych przeze mnie w trakcie lub jako rezultat oceny i zgadzam się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów oceny i nie 
mogą zostać ujawnione przeze mnie stronom trzecim.

4. Oświadczam, że nie zachodzi żadna z okoliczności, o których mowa w art. 24 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.), powodu jących wyłączenie mnie z udziału w wyborze projektów 
tj., że:

a) nie jestem wnioskodawcą ani nie pozostaję z wnioskodawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że wynik oceny może mieć wpływ na moje prawa i obowiązki;
b) nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z wnioskodawcą lub człon kami organów zarządzających lub organów nadzorczych wnioskodawcy;
c) nie jestem związany/-a z wnioskodawcą z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki;
d) nie jestem przedstawicielem wnioskodawcy ani nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z przedstawicielem wnioskodawcy, ani nie jestem związany/-a z przedstawicielem 

wnioskodawcy z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki;
e) nie pozostaję z wnioskodawcą w stosunku podrzędności służbowej.

5. Jestem świadomy/-a, że przesłanki wymienione w lit. b-d powyżej dotyczą także sytuacji, gdy ustało małżeństwo, kuratela, przysposobienie lub opieka.

6. W przypadku powzięcia informacji o istnieniu jakiejkolwiek okoliczności mogącej budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności w odniesieniu do przekazanego mi do oceny wniosku o dofinansowanie, zobowiązuję się do niezwłocznego jej zgłoszenia
na piśmie instytucji, w której dokonywana jest ocena wniosku.

TYTUŁ PROJEKTU:

OCENIAJĄCY:

data testowa

beneficjent testowy

tytuł testowy

Tester 01



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

minimum?

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.

2. Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera działania odpowiadające 

na zidentyfikowane bariery równościowe w obszarze tematycznym 

interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu.

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.

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.

5. We wniosku o dofinansowanie projektu wskazano działania jakie 

zostaną podjęte w celu zapewnienia równościowego zarządzania 

projektem?

Suma punktów 0

12

Weryfikacja kryterium następuje na podstawie oświadczenia 

Projektodawcy. 

W przypadku niezłożenia oświadczenia stwierdza się niespełnienie 

kryterium.

13

Weryfikacja polega na sprawdzeniu, czy poziom kosztów pośrednich 

w projekcie nie przekracza wartości 3% kwoty przyznanej ze środków 

będących w dyspozycji samorządu województwa. 

W przypadku przekroczenia limitu kosztów pośrednich stwierdza się 

niespełnienie kryterium.

14

Weryfikacji podlega, czy Wnioskodawca określił cel szczegółowy PI, w 

ramach którego realizowany jest projekt.

KRYTERIA DOSTĘPU Opis kryterium (informacja o zasadach oceny) TAK / NIE Uzasadnienie 

1

Weryfikacja kryterium następuje na podstawie zgodności informacji

przedstawionych przez Projektodawcę w oświadczeniu z poziomem

minimalnych wskaźników efektywności zatrudnieniowej dla

poszczególnych grup defaworyzowanych, o którym mowa w

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata

2014-2020 i podawanych do publicznej wiadomości na stronie

internetowej administrowanej przez Ministerstwo właściwe ds.

rozwoju: http://www.mir.gov.pl. oraz na portalu:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Niniejsze minimalne

wskaźniki efektywności zatrudnieniowej do osiągnięcia w projekcie

zostaną także podane w dokumentacji konkursowej

W przypadku niezłożenia oświadczenia stwierdza się niespełnienie

kryterium.

B KRYTERIA DOSTĘPU WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ Ocena kryterium Uzasadnienie 

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 powinna być tylko 

wyliczana w stosunku do tej grupy osób.

2

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

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.

11

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie informacji zawartych we wniosku o 

dofinansowanie projektu.

Kryterium wynika z demarkacji między RPO a POWER, zgodnie z którą w RPO wsparcie jest 

kierowane do osób w wieku 30 lat i powyżej, zaś w ramach POWER wsparcie otrzymają 

osoby do 29 roku życia.

Weryfikacja polega na sprawdzeniu czy w ramach projektu wsparciem zostaną objęte osoby będące 

w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy zwane dalej grupami defaworyzowanymi. 

Do ww. grupy zaliczono osoby, które zostały wskazane w RPO WM 2014-2020 jako wymagające 

interwencji EFS:

- osoby powyżej 50 roku życia,

- osoby z niepełnosprawnościami,

- osoby długotrwale bezrobotne 

- osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych,

- kobiety.

Opis znaczenia kryterium

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność z zasadami 

horyzontalnymi UE, dotyczącymi promowania równości szans kobiet i 

mężczyzn oraz niedyskryminacji, zgodnie z art. 7 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r. Projekty realizowane w ramach EFS nie mogą być neutralne 

pod względem zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

Spełnienie zasady równości szans kobiet i mężczyzn weryfikowane 

będzie poprzez zbadanie zgodności projektu ze standardem minimum 

realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 

projektów współfinansowanych z EFS. Projekt uznaje się za zgodny z 

zasadą jeżeli spełnienia przynajmniej 2 z 5 kryteriów określonych w 

ww. standardzie minimum.

W przypadku braku zgodności projektu z zasadą stwierdza się 

niespełnienie kryterium.

Projekt przewiduje osiągnięcie wskaźników minimalnej efektywności zatrudnieniowej dla

poszczególnych grup defaworyzowanych objętych wsparciem w programie na poziomie

ustalanym przez Ministra właściwego ds. rozwoju.

Czy wydatki przewidziane w projekcie nie są współfinansowane z innych wspólnotowych

instrumentów finansowych?

Czy poziom kosztów pośrednich nie przekracza poziomu równego 3% kwoty przyznanej ze

środków będących w dyspozycji samorządu województwa? 

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



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 kryterium Uzasadnienie 

1

D

Ocena kryterium

 - Tak (uzadadnić) / 

 - Nie - skierować 

wniosek do poprawy i 

uzasadnić

Uzasadnienie 

1

Czy projektodawca opisał grupę docelową (tj. osoby, które zostaną 

objęte wsparciem), określił jej cechy charakterystyczne oraz kwestie 

problemowe, które jej dotyczą?

2

Czy projekt jest adekwatny do problemów, które ma rozwiązać albo 

złagodzić?

3

Czy projektodawca opisał w jaki sposób ułatwi udział w projekcie 

uczestnikom, w kontekście barier, które ich dotyczą?

4

Czy planowane wydatki są niezbędne i adekwatne do realizacji zadań 

oraz osiągania celów projektu?

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?

6

Czy wydatki wykazane we wniosku o dofinansowanie są racjonalne i 

efektywne, (zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami)?

7

Czy wydatki spełniają zasady kwalifikowalności określone we właściwych 

Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków wydanych przez 

Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego?

E

1

Oceniana będzie zgodność zaplanowanych wydatków i sporządzonego budżetu z zasadami 

określonymi we właściwych Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków wydanych przez 

Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego.

Czy projekt może zostać przyjęty do realizacji?

Ocenie podlegają zapisy dotyczące wskaźników tj. ich adekwatność do założonego celu głównego 

projektu i celu szczegółowego wskazanego w RPO WM 2014-2020,sposób i częstotliwość ich 

pomiaru, źródła pomiaru wskaźników.

WYNIK OCENY

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie informacji zawartych we wniosku o 

dofinansowanie projektu.

Podnoszenie lub zmiana kwalifikacji i/lub nabycie kompetencji oraz ich lepsze 

dopasowanie do potrzeb rynku pracy, są odpowiedzią na niski poziom kwalifikacji u osób 

bezrobotnych.

Dla uczestników przewidziano działania mające na celu podniesienie/nabycie kwalifikacji 

i/lub nabycie kompetencji, o ile wynika to z IPD.

W przypadku nabycia kwalifikacji szkolenie musi kończyć się egzaminem zewnętrznym i 

uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskanie/podniesienie kwalifikacji.

W przypadku nabycia kompetencji weryfikacji podlegać będzie czy proces nabywania 

kwalifikacji zawiera następujące etapy;

a) ETAP I – Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie grupy docelowej 

do objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS, który będzie poddany 

ocenie,

b) ETAP II – Wzorzec – zdefiniowanie we wniosku o dofinansowanie standardu wymagań, 

tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań 

projektowych,

c) ETAP III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów 

oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie,

d) ETAP IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi 

wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się) po zakończeniu wsparcia 

udzielanego danej osobie.

Kompetencja to wyodrębniony zestaw efektów uczenia się / kształcenia. Opis kompetencji 

zawiera jasno określone warunki, które powinien spełniać uczestnik projektu ubiegający 

się o nabycie kompetencji, tj. wyczerpującą informację o efektach uczenia się dla danej 

kompetencji oraz kryteria i metody ich weryfikacji.

Wykazywać należy wyłącznie kwalifikacje/kompetencje osiągnięte w wyniku interwencji 

Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie 

projektu.

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej sprzyjają podniesieniu aktywności zawodowej 

społeczeństwa. Pomoc bezzwrotna stwarza warunki do rozwoju przedsiębiorczości osobom z grup 

defaworyzowanych, które nie mają możliwości skorzystania z kredytów w bankach komercyjnych.

Oceniana będzie niezbędność i adekwatność zaplanowanych wydatków w kontekście 

zaplanowanych zadań i celu projektu.

Ocenie podlega racjonalność i efektywność wydatków zaplanowanych w projekcie.

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie 

projektu.

Zielona gospodarka to dziedziny, które przyczyniają się do ochrony i rekonstrukcji środowiska 

przyrodniczego oraz sprzyjają zachowaniu dobrego zdrowia człowieka. Zakres branż wchodzących w 

skład tego obszaru wywierający największy wpływ na wzrost zatrudnienia w regionie został 

przedstawiony w publikacji „Praca wysokiej jakości na zielonym rynku pracy w województwie 

mazowieckim” opracowanej przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym.

Biała gospodarka dotyczy natomiast zawodów związanych z opieką nad osobami w wieku starszym i 

z opieką nad osobami z niepełnosprawnościami, a także z potrzebami tych osób. Potrzeba 

interwencji w tym zakresie związana jest także ze zjawiskiem starzenia się społeczeństwa. Poza tym 

opieka nad osobami zależnymi, do których zaliczamy osoby starsze i z niepełnosprawnościami, w 

kluczowy sposób ogranicza aktywność zawodową opiekunów – domowników, zdolnych do podjęcia 

pracy, którzy są zmuszeni do rezygnacji z rozwoju zawodowego, a często w ogóle z pracy. Dlatego 

też niezbędnym jest przygotowanie kompetentnej kadry, która przejmie opiekę nad zależnymi, 

dzięki czemu umożliwiony zostanie powrót domowników na rynek pracy. Rozwój białej gospodarki 

jest jednym z założeń Strategii Rozwoju Mazowsza w dziedzinie infrastruktury i usług społecznych.

Wnioskodawca musi zawrzeć we wniosku o dofinansowanie deklarację, iż 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.

OCENA SPEŁNIANIA KRYTERIÓW FORMALNYCH ORAZ DOSTĘPU

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

KRYTERIA MERYTORYCZNE 

Ocenie podlega sposób opisania grupy docelowej tj. uzasadnienie wyboru grupy docelowej i jej 

adekwatność do zdiagnozowanego problemu, jej liczebność, cechy charakterystyczne osób objętych 

wsparciem.

Ocenie podlegać będzie wpływ projektu na zdiagnozowane problemy.

Ocenie podlega sposób przedstawienia potrzeb, barier i oczekiwań uczestników projektu oraz 

działań, które umożliwią/zachęcą osoby do wzięcia udziału w projekcie.


