
Uchwala Nr2/1/ 2015 

Komitetu Monitoruj^cego Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020 

z dnia 11 maja 2015 r. 

w sprawie zatwierdzenia kryteri6w wyboru projektow w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w zakresie VIII Osi 
Priorytetowej, Dzialanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osob bezrobotnych przez PUP 

Na podstawie art. 110 ust. 2 lit. a rozporz^dzenia nr 1303/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 

17 grudnia 2013 r. ustanawiajqcego wspolne przepisy dotycz^ce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu SpbjnoSci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszar6w Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiajqcego przepisy og6lne 

dotycz^ce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu 

Sp6jnosci i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, oraz uchylajqcego rozporzqdzenie Rady (WE) nr 

1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320 z p6zn. zm.i) , w zwiqzku z art. 14 ust. 10 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 

o zasadach realizacji programow w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -

2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 oraz z 2015 r. poz. 378), zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju 

wzakresie komitetow monitorujqcych na lata 2014-2020 z dnia 21 stycznia 2015 r., § 6 pkt 7 uchwaty Nr 144/7/14 

Zarzqdu Wojewodztwa Mazowieckiego z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie powotania Komitetu Monitoruj^cego 

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020^ oraz § 4 ust. 3 pkt 1 

Regulaminu Prac Komitetu Monitorujqcego Regionalny Program Operacyjny Wojewbdztwa Mazowieckiego na lata 

2014-2020, przyj^tego uchwalq nr 1/2015 Komitetu Monitorujqcego RPO WM z dnia 11 maja 2015 r. - uchwala 

si?, CO nast^puje: 

§ 1 . 

Zatwierdza si? kryteria wyboru projekt6w w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020 w zakresie VIII Osi Priorytetowej, Dzialanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osob 

bezrobotnych przez PUP, w brzmieniu stanowi^cym zal^cznik do uchwaty. 

§ 2 

Wykonanie uchwaly powierza si? Przewodnicz^cemu Komitetu Monitoruj^cego Regionalny [program Operacyjny 

Wojew6dztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia. 

^ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostafy^ 
2 Zmienionej nast^pujqcymi uchwalami Zarzqdu Wojewd 
Nr 66/15/15 z dnia 27 stycznia 2015 r. oraz Nr 464/ 35/ 1i 

§ 3 MarszaJe ^wodztwa 

szone w Dz.U.UE.L.2013 .347.470 oraz w Dz.U.UE.L.2013.347.259. 
va Mazowieckiego: Nr 23/11/15 z dnia 13 stycznia 2015 r., 

\dnia 14 kwietnia 2015 r. ^ 



Fundusze 
Europejskie 
Program Regionalny serce Polski 

Zat^cznik do uchwaty nr 2 / 1 / 2015 

Komitetu Monitorujqcego 

Regionalny Program Operacyjny Wojew6dztwa Mazowieckiego 

na lata 2014-2020 

zdn ia 11 maja 2015 roku 

Kryteria wyboru projekt6w w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020 w zakresie VIII Osi Priorytetowej, Dziatanie 8.1 Aktywizacja zawodowa 

os6b bezrobotnych przez PUP 

Ocena kryteriow formalnych, dost?pu oraz merytorycznych jest prowadzona w systemie binarnym, zero-

jedynkowym - „0-1" , gdzie „0" oznacza niespetnienie kryterium, a „ 1 " spelnienie. Wnioski, ktore nie spelniajq 

kryteriow nie sq odrzucane, ale kierowane do uzupelnienia. 

Wyjqtek od powyzszej regufy stanowi: 

- kryterium nr 1, ktorego niespetnienie skutkuje odrzuceniem wniosku bez mozliwosci poprawy. 

- kryterium nr 2, ktorego niespetnienie rownoznaczne jest z pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. 

Z uwagi na mozliwos6 poprawy wniosku, przeprowadza si? tqcznie etap oceny formalnej i merytorycznej oraz 

weryfikacj? przy uzyciu karty oceny formalnej oraz karty oceny merytorycznej. Pozwala to znacznie skr6ci6 proces 

oceny oraz zmniejszyc obciqzenia administracyjne, zarowno ze strony IP jak i Wnioskodawcow. 

Kryteriunn 
Def ln lc ja ( in formac ja o 

z a s a d a c h o c e n y ) 

O p i s z n a c z e n i a 

kryter ium 

Kry t e r ia f o r m a l n e 

1 

Czy projekt opisany we wniosku o 

dofinansowanie nie zostai usuni?ty z wykazu 

projektow zidentyfikowanych, stanowiqcego 

zatqcznik do Szczegotowego Opisu Osi 

Priorytetowych RPO W M 2014-2020? 

Weryfikacji podlega czy 

wnioskodawca jest uprawniony 

do sktadania wniosku o 

dofinansowanie poprzez 

sprawdzenie, czy projekt 

opisany we wniosku o 

dofinansowanie nie zostat w 

danym roku kalendarzowym 

usuni?ty z wykazu projektow 

zidentyfikowanych, 

stanowiqcego zat^cznik do 

Szczegotowego Opisu Osi 

Priorytetowych RPO WM 2014-

2020. 

Niespetnienie 

kryterium skutkuje 

odrzuceniem 

wniosku. 

2 
Czy wniosek zostat ztozony w odpowiedzi na 

wezwanie IP? 

Weryfikowane b?dzie, czy 

wniosek zostat ztozony w 

odpowiedzi na wezwanie IP i w 

zgodzie z konkretnq informacjq 

0 naborze, w tym czy zostat 

ztozony w odpowiednim terminie 

1 do wtasciwej instytucji. 

Niespetnienie 

kryterium jest 

r6wnoznaczne z 

pozostawieniem 

wniosku bez 

rozpatrzenia. 

3 
Czy wniosek zostat v^^petniony zgodnie z 

instrukcj^ wypetnienia wniosku? 

W ramach kryterium 

weryfikowane b?dzie: 

czy wniosek zostat ztozony 

na formularzu wskazanym 

przez IP; 

Niespetnienie 

kryterium skutkuje 

koniecznosciq 

poprawy wniosku w 



czy Wnioskodawca 

przygotowujqc wniosek, 

zastosowat si? do 

wszystkich poleceh 

wskazanych w instrukcji 

wypelnienia wniosku; 

czy wniosek zostat ztozony 

w formie wymaganej przez 

IP (elektroniczna i 

papierowa); 

czy wniosek zostat 

wypetniony w j?zyku 

polskim: 

Niezastosowanie si? do poleceri 

instrukcji jest r6wnoznaczne 

z niespetnieniem kryterium. 

terminie wskazanym 

przez IP. 

4 Czy wersje wniosku sq tozsame? 

Weryfikowane b?dzie, czy 

wersja papierowa wniosku jest 

tozsama z wers j i elektronicznq. 

W przypadku gdy wersja 

papierowa nie jest zgodna z 

wersjq elektroniczna stwierdza 

si? niespetnienie kryterium.^ 

Niespetnienie 

kryterium skutkuje 

koniecznoSciq 

poprawy wniosku w 

terminie wskazanym 

przez IP. 

5 
Czy wniosek w wersji elektronicznej i 

papierowej jest kompletny? 

Weryfikacja polega na 

sprawdzeniu, czy wniosek w 

wersji papierowej zawiera 

wszystkie strony, zgodnie z 

wersjq elektroniczna wniosku. 

W przypadku braku strony 

stwierdza si? niespetnienie 

kryterium. 

Niespetnienie 

kryterium skutkuje 

koniecznosci^ 

poprawy wniosku w 

terminie wskazanym 

przez IP. 

6 

Czy wniosek zostal podpisany przez osoby 

upowaznione do reprezentacji Wnioskodawcy 

i opatrzony wtaSciwymi piecz?ciami w tym 

piecz?ciq podmiotu? 

Weryfikacja kryterium polega na 

sprawdzeniu zgodnosci 

podpis6w z danymi os6b 

upowaznionych do reprezentacji 

Projektodawcy wskazanymi we 

wniosku. Podpis powinien bye 

czytelny, umozliwiaj^cy 

jednoznacznq identyfikacj? i 

opatrzony piecz?ciq imiennq. 

W przypadku niezgodnosci 

podpis6w lub braku podpisu 

stwierdza si? niespetnienie 

kryterium. 

Niespetnienie 

kryterium skutkuje 

koniecznoSci^ 

poprawy wniosku w 

terminie wskazanym 

przez IP. 

7 

Czy projekt jest zgodny z kartq zgtoszenia 

projektu PUP stanowiqcq podstaw? uj?cia 

projektu w Wykazie projekt6w 

zidentyfikowanych w ramach trybu 

pozakonkursowego? 

Weryfikacja kryterium polega na 

sprawdzeniu zgodnosci 

informacji przedstawionych we 

wniosku z kartq zgtoszeniow^ 

projektu stanowiqc^ podstaw? 

uj?cia projektu w Wykazie 

projektow zidentyfikowanych . 

Kryterium wynika z zapis6w 

ustawy wdrozeniowej oraz 

projektem Wytycznych w 

Niespetnienie 

kryterium skutkuje 

konieczno^ci^ 

poprawy wniosku w 

temninie wskazanym 

przez IP. 

' Wymog uzalezniony od funkcjonalnoici LSI. W przypadku obowiqzywania tyIko i wytqcznie wersji elektronicznej wniosku wymog zostanie 

usunlQty. 



zakresie trybow wyboru 

projektow. 

8 
Czy projekt jest zgodny z zapisami 

regulaminu naboai? 

Weryfikacja kryterium polega na 

sprawdzeniu zgodnosci 

informacji przedstawionych we 

wniosku z zapisami regulaminu 

naboru. 

W przypadku niezgodnosci 

stwierdza si? niespetnienie 

kryterium. 

Niespetnienie 

kryterium skutkuje 

koniecznoSciq 

poprawy wniosku w 

terminie wskazanym 

przez IP. 

9 

Czy projekt jest zgodny z politykami 

horyzontalnymi, prawodawstwem krajowym 

oraz prawodawstwem wsp6lnotowym? 

Weryfikacja kryterium polega na 

sprawdzeniu zgodnosci 

informacji przedstawionych we 

wniosku z politykami 

horyzontalnymi, 

prawodawstwem krajowym oraz 

prawodawstwem wspolnotowym 

w szczegolnosci potwierdzenia 

wyst?powania pomocy de 

minimis. 

W przypadku niezgodnosci 

informacji stwierdza si? 

niespetnienie kryterium. 

Niespetnienie 

kryterium skutkuje 

konieczno^ci^ 

poprawy wniosku w 

temninie wskazanym 

przez IP. 

10 

Czy projekt spetnia zasad? rownosci szans i 

niedyskryminacji, w tym dost?pnosci dIa osob 

z niepetnosprawnosciami? 

Weryfikacja b?dzie polegata na 

sprawdzeniu tresci wniosku pod 

kqtem realizacji zasady rownosci 

szans i niedyskryminacji, w t ym 

dost?pnoSci dIa os6b z 

niepetnosprawnosciami. 

Wymogiem ubiegania si? o 

srodki EFS jest realizowanie 

zasady rownosci szans i 

niedyskryminacji, w tym 

dost?pno§ci dIa osob z 

niepetnosprawnosciami. Nie 

przewiduje si? projekt6w 

neutralnych pod tym kqtem. 

W przypadku braku zgodnoSci 

projektu z zasady stwierdza si? 

niespetnienie kryterium. 

Niespetnienie 

kryterium skutkuje 

koniecznosciq 

poprawy wniosku w 

temninie wskazanym 

przez IP. 

11 

Czy projekt spetnia zasad? rownosci szans 

kobiet i mezczyzn? Kryterium weryfikowane 

pod wzgl?dem zgodnosci wniosku ze 

standardem minimum realizacji zasady 

r6wno§ci szans kobiet i mezczyzn w ramach 

projektow wspotfinansowanych z EFS? 

Weryfikacja polega na 

sprawdzeniu tresci wniosku pod 

kqtem zgodnosci z pytaniami 

standardu minimum realizacji 

zasady rownosci szans kobiet i 

m?zczyzn w ramach projektow 

wspotfinansowanych z EFS. 

Ocena jest zgodna z 

obowi^zuj^cymi na dzieri 

ogtoszenia konkursu wytycznymi 

ministra wtasciwego ds. rozwoju 

regionalnego w tym zakresie. 

Projekt musi otrzymad minimum 

2 pkt. za spetnienie 5 kryteribw 

okreSlonych w ww. standardzie 

minimum. 

Niespetnienie 

kryterium skutkuje 

koniecznosciq 

poprawy wniosku w 

terminie wskazanym 

przez IP. 



W przypadku braku zgodnosci 

projektu z zasadq stwierdza si? 

niespetnienie kryterium. 

12 

Czy wydatki przewidziane w projekcie nie 

wspdtfinansowane z innych wspolnotowych 

instmmentow finansowych? 

Weryfikacja kryterium nast?puje 

na podstawie oSwiadczenia 

Projektodawcy. 

W przypadku nieztozenia 

oswiadczenia stwierdza si? 

niespetnienie kryterium. 

Niespetnienie 

kryterium skutkuje 

konlecznoSci^ 

poprawy wniosku w 

terminie wskazanym 

przez IP. 

13 

Czy poziom koszt6w poSrednich nie 

przekracza poziomu rownego 3% kwoty 

przyznanej ze srodkow b?d^cych w 

dyspozycji samorz^du wojewodztwa? 

Weryfikacja polega na 

sprawdzeniu, czy poziom 

koszt6w posrednich w projekcie 

nie przekracza wartosci 3% 

kwoty przyznanej ze srodk6w 

b?dqcych w dyspozycji 

samorz^du wojewodztwa. 

W przypadku przekroczenia 

limitu kosztow posrednich 

stwierdza si? niespetnienie 

kryterium. 

Niespetnienie 

kryterium skutkuje 

koniecznosci^ 

poprawy wniosku w 

terminie wskazanym 

przez IP. 

14 
Czy projekt realizuje wybrany eel 

szezegotowy RPO WM 2014-2020? 

Weryfikacji podlega, czy 

Wnioskodawca okreslit eel 

szezegotowy PI, w ramach 

ktorego realizowany jest projekt. 

Niespetnienie 

kryterium skutkuje 

koniecznosciq 

poprawy wniosku w 

terminie wskazanym 

przez IP. 

Kryter ia d o s t ^ p u w e r y f i k o w a n e na e tapie o c e n y formalnej 

1 

Projekt zakteda obj?cie wsparciem osob 

nalez^cych do kazdej z grup 

defaworyzowanych zarejestrowanych w 

powiatowych urz?dach pracy wojewodztwa 

mazowieckiego , t j . : kobiet, osob o niskich 

kwalifikacjach, osob niepelnosprawnych, os6b 

dtugotnwale bezrobotnych i osob powyzej 50 

roku zycia. 

Jednakze przypadku bezrobotnych z n/w 

grup defaworyzowanych, t j . : 

1. osob powyzej 50 r. zycia, 

2. os6b niepelnosprawnych, 

3.os6b dtugotrwale bezrobotnych 

w proporcji co najmniej takiej samej jak 

proporcja liezebnosci danej podgrupy 

defaworyzowanej zarejestrowanej w rejestrze 

PUP 0 1 i II profilu pomocy w stosunku do 

ogdinej liezby zarejestrowanych osob 

bezrobotnych o 1 1 II profilu pomocy, wg stanu 

na ostatni dzieh przedostatniego miesiqea 

poprzedzajqeego dzieh rozpocz?cia nabonj". 

Ze wspareia wy^ezone sq osoby 

zakwalifikowane do III profilu pomocy 

Weryfikacja polega na 

sprawdzeniu czy w ramach 

projektu wsparciem zostan^ 

obj?te osoby b?d^ce w 

szczegolnie trudnej sytuacji na 

rynku pracy zwane dalej 

grupami defaworyzowanymi. 

Do WW. grupy zaiiczono osoby, 

ktore zostaty wskazane w RPO 

WM 2014-2020 jako 

wymagaj^ce interwencji EFS: 

- osoby powyzej 50 roku zycia, 

- osoby z 

niepetnosprawnosciami, 

- osoby dtugotrwale bezrobotne, 

- osoby 0 niskich kwalifikacjach 

zawodowych, 

- kobiety. 

Niespetnienie 

kryterium skutkuje 

koniecznosci^ 

poprawy wniosku w 

tenninie wskazanym 

przez IP. 

2 

Projekt zaktada: 

a) ogolny wskaznik efektywnoSci 

zatrudnieniowej dIa uezestnikbw nie 

kwalifikujqcyeh si? do zadnej z ponizej 

Kryterium b?dzie weryfikowane 

na podstawie informacji 

zawartych we wniosku o 

dofinansowanie projektu 

wskazuj^cego osi^gni?cie 

Niespetnienie 

kryterium skutkuje 

koniecznosci^ 

poprawy wniosku w 



wymienionych grup docelowych - na 

poziomie co najmniej 43% 

b) dia os6b niepetnosprawnych - wskaznik 

efektywnosci zatrudnieniowej na poziomie co 

najmniej 17% 

c) dIa os6b dtugotrwale bezrobotnych -

wskaznik efektywnosci zatrudnieniowej na 

poziomie co najmniej 35% 

d) dIa os6b o niskich kwalifikacjach -

wskaznik efektywnosci zatrudnieniowej na 

poziomie co najmniej 36% dIa obj?tych 

wsparciem uczestnik6w projektu. 

efektywnosci zatrudnieniowej 

grup w podziale na: -

dtugotrwale bezrobotnych 

- niepetnosprawnych 

- osoby bez kwalifikacji 

- innych niewymienionych. 

Aktywizacja zawodowa osob 

pozostajqcych bez zatrudnienia 

stanowi podstawowe wyzwanie 

dIa polityki zatrudnieniowej 

regionu, diatego tez kryterium to 

ma zagwarantowac odpowiedniq 

skutecznoSc projekt6w 

ukierunkowanych na aktywizacj? 

zawodowq osob obj?tych 

wsparciem i tym samym 

zwi?kszy6 efektywnosc 

wydatkowania srodkow 

publicznych. 

Pomiar efektu zatrudnieniowego 

b?dzie dokonywany zgodnie z 

projektem Wytycznych w 

zakresie realizacji przedsi^wzi^d 

realizowanych z udziaiem EFS 

w obszarze rynku pracy na lata 

2014-2020. 

terminie wskazanym 

przez IP. 

3 
Projekt zaktada obj?cie wsparciem os6b w 

wieku 30 lat i powyzej. 

Kryterium bfdzie weryfikowane 

na podstawie informacji 

zawartych we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

Kryterium wynika z demarkacji 

mi?dzy RPO a POWER, zgodnie 

z ktorq w RPO wsparcie jest 

kierowane do os6b w wieku 30 

lat i powyzej, zas w ramach 

POWER wsparcie otrzymajq 

osoby do 29 roku zycia. 

Niespetnienie 

kryterium skutkuje 

koniecznosci^ 

poprawy wniosku w 

terminie wskazanym 

przez IP. 

4 

Uczestnicy otrzymaj^ wsparcie, kt6re b?dzie 

dostosowane do potrzeb pracodawc6w, w 

tym dotyczyto b?dzie zielonych lub biatych 

miejsc pracy, o ile wynika to z potrzeb i 

mozliwosci lokalnego rynku pracy. 

Kryterium b?dzie weryfikowane 

na podstawie infonnacji 

zawartych we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

Biate i zielone miejsca pracy 

przynoszq m.in. korzysci 

spoteczne i ekonomiczne, 

wptywaj^ na zmniejszenie 

bezrobocia, aktywizacj? 

spotecznq i zawodow^. W 

zwiqzku z powyzszym 

uzasadnione sq preferencje dIa 

ich powstawania. 

Niespetnienie 

kryterium skutkuje 

koniecznosciq 

poprawy wniosku w 

terminie wskazanym 

przez IP. 

5 

DIa uczestnikow przewidziano dziatania 

maj^ce na celu podniesienie/nabycie 

kwalifikacji zawodowych, o ile wynika to z 

IPD. Szkolenie musi: 

Kryterium b?dzie weryfikowane 

na podstawie informacji 

zawartych we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

Niespetnienie 

kryterium skutkuje 

koniecznoSci^ 

poprawy wniosku w 

tenninie wskazanym 

przez IP. 



a) l<oriczyc si? egzaminem zewn?trznym i 

uzyskaniem certyfikatu potwierdzaj^cego 

uzyskanie/nabycie kwalifikacji lub 

b) kohczyc si? egzaminem 

przeprowadzonym przez instytucj? 

szkoleniow^, o ile posiada ona 

uprawnienia do egzaminowania w 

zakresie zgodnym z realizowanymi 

szkoleniami, a uprawnienia te zostaty 

nadane w drodze akredytacji przez 

podmiot zewn?trzny (ze wskazaniem 

instytucji akredytuj^cej procedur? 

egzaminacyjnq i gwarantuj^cej jej 

bezstronnosc i wiarygodnosc), 

Podnoszenie lub zmiana 

kwalifikacji zawodowych oraz ich 

lepsze dopasowanie do potrzeb 

rynku pracy, s^ odpowiedzi^ na 

niski poziom kwalifikacji 

zawodowych u os6b 

bezrobotnych. 

DIa uczestnikow przewidziano 

dziatania maj^ce na celu 

podniesienie/nabycie kwalifikacji 

zawodowych, o ile wynika to z 

IPD. Szkolenie musi kohczyc si? 

egzaminem zewn?trznym i 

uzyskaniem certyfikatu 

potwierdzajqcego 

uzyskanie/podniesienie 

kwalifikacji lub kohczyc si? 

egzaminem przeprowadzonym 

przez instytucj? szkoleniowq, o 

ile posiada ona uprawnienia do 

egzaminowania w zakresie 

zgodnym z realizowanymi 

szkoleniami, a uprawnienia te 

zostaty nadane w drodze 

akredytacji przez podmiot 

zewn?trzny (ze wskazaniem 

instytucji akredytujqcej 

procedur? egzaminacyjnq i 

gwarantujqcej jej bezstronnosc i 

wiarygodnoSt) 

6 

Minimum 30 % Srodkow w ramach projektu 

zostanie przeznaczone na dotacje na 

utworzenie dziatalnosci gospodarczej. 

Kryterium b?dzie weryfikowane 

na podstawie informacji 

zawartych we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

Dotacje na rozpocz?cie 

dziatalnoSci gospodarczej 

sprzyjajq podniesieniu 

aktywnosci zawodowej 

spoteczeristwa. Pomoc 

bezzwrotna stwarza warunki do 

rozwoju przedsi?biorczosci 

osobom z grup 

defaworyzowanych, ktore nie 

maj^ mozliwosci skorzystania z 

kredyt6w w bankach 

komercyjnych. 

Niespetnienie 

kryterium skutkuje 

koniecznosciq 

poprawy wniosku w 

terminie wskazanym 

przez IP. 

Kryteria merytoryczne 

1 

Czy projektodawca opisat grup? docelow^ (tj. 

osoby, kt6re zostan^ obj?te wsparciem), 

okreslit jej cechy charakterystyczne oraz 

kwestie problemowe, ktore jej dotycz^? 

Ocenie podlega sposob opisania 

grupy docelowej tj. uzasadnienie 

wyboru grupy docelowej i jej 

adekwatnosc do 

zdiagnozowanego problemu, jej 

liczebnoSd, cechy 

Niespetnienie 

kryterium skutkuje 

koniecznoSciq 

poprawy wniosku w 

terminie wskazanym 

przez IP. 



charakterystyczne osob obj?tych 

wsparciem. 

2. 
Czy projekt jest adekwatny do problemow, 

ktore ma rozwi^zac albo ztagodzic? 

Ocenie podlegac b?dzie wptyw 

projektu na zdiagnozowane 

problemy. 

Niespetnienie 

kryterium skutkuje 

koniecznosci^ 

poprawy wniosku w 

terminie wskazanym 

przez IP. 

3 

Czy projektodawca opisat w jaki sposob 

utatwi udziat w projekcie uczestnikom, w 

kontekscie barter, kt6re icti dotycz^? 

Ocenie podlega sposob 

przedstawienia potrzeb, barier i 

oczekiwah uczestnikow projektu 

oraz dziatah, ktore 

umozliwiq/zach?cq osoby do 

wzi?cia udziatu w projekcie. 

Niespetnienie 

kryterium skutkuje 

koniecznoSciq 

poprawy wniosku w 

terminie wskazanym 

przez IP. 

4 

Czy planowane wydatki sq niezb?dne i 

adekwatne do realizacji zadaii oraz osi^gania 

celow projektu? 

Oceniana b?dzie niezb?dnosc i 

adekwatnosc zaplanowanych 

wydatkow w kontekscie 

zaplanowanych zadari i celu 

projektu. 

Niespetnienie 

kryterium skutkuje 

koniecznoscig 

poprawy wniosku w 

terminie wskazanym 

przez IP. 

5 

Czy wskazniki realizacji wtasciwego celu 

szczegotowego RPO WM 2014-2020 lub 

inne wskazniki okreslone we wniosku o 

dofinansowanie sq trafnie i prawidtowo 

dobrane i opisane w stosunku do zadari 

przewidzianycti do realizacji w projekcie? 

Czy sq dobrane prawidtowo i ich wartoSci? 

Ocenie podlegaj^ zapisy 

dotycz^ce wskaznikow tj. ich 

adekwatnosc do zatozonego 

celu gtownego projektu i celu 

szczegotowego wskazanego w 

RPO WM 2014-2020, spos6b i 

cz?stotliwoSc ich pomiaru, 

zrodta pomiaru wskaznikow. 

Niespetnienie 

kryterium skutkuje 

koniecznosciq 

poprawy wniosku w 

terminie wskazanym 

przez IP. 

6 

Czy wydatki wykazane we wniosku o 

dofinansowanie sq racjonalne i efektywne, 

(zgodnie z zasady efektywnego zarzqdzania 

finansami)? 

Ocenie podlega racjonalnosc i 

efektywnosc wydatkbw 

zaplanowanych w projekcie. 

Niespetnienie 

kryterium skutkuje 

koniecznoSciq 

poprawy wniosku w 

terminie wskazanym 

przez IP 

7 

Czy wydatki spetniajq zasady 

kwalifikowalnosci okreslone we wtasciwych 

Wytycznych iv zakresie kwalifikowania 

wycfa^/cow wydanych przez Ministra 

wtasciwego ds. rozwoju regionalnego? 

Oceniana b?dzie zgodnosc 

zaplanowanych wydatkow i 

sporz^dzonego budzetu z 

zasadami okreslonymi we 

wtaSciwych Wytycznych w 

zakresie kwalifikowania 

wydatkow wydanych przez 

Ministra wtasciwego ds. rozwoju 

regionalnego. 

Niespetnienie 

kryterium skutkuje 

koniecznosciq 

poprawy wniosku w 

terminie wskazanym 

przez IP. 


