
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9 / II / /2015  
Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny  
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

OP XI Pomoc Techniczna – kryteria wyboru 

Kryteria formalne  

L.p. Kryterium Opis kryterium Źródło informacji Punktacja 

1. 1 
Wniosek o dofinansowanie projektu 

sporządzony na obowiązującym 
formularzu1 

Wniosek o dofinansowanie projektu sporządzony 
przy użyciu Generatora Wniosku dostępnego na 

stronach internetowych, obowiązującego dla danego 
działania. 

Wniosek o 
dofinansowanie projektu 

0/1 

2.  
Kompletność złożonego Wniosku o 

dofinansowanie projektu i załączników2 

Aby kryterium było ocenione pozytywnie wszystkie 
poniżej określone elementy muszą 

zostać spełnione: 
a. wymagana liczba egzemplarzy wniosku i 

załączników 
b. wszystkie wymagane pola we wniosku zostały 

wypełnione, 
c. wniosek zawiera poprawne wyliczenia 

arytmetyczne, 
d. wersja papierowa i elektroniczna wniosku są 
tożsame (sumy kontrolne wersji papierowej i 

elektronicznej są tożsame), 
e. wniosek i załączniki podpisane/ parafowane / 

potwierdzone za zgodność z oryginałem, 
f. wniosek opatrzony pieczęcią Wnioskodawcy, 

g. wniosek jest podpisany przez osobę upoważnioną, 
h. spójność wykazu załączników do wniosku i 

przedłożonych załączników (kompletność 
załączników zgodnie z listą określoną we wniosku o 

dofinansowanie), 
i. załączniki do wniosku zostały sporządzone na 

aktualnych formularzach, 

Wniosek o dofinansowanie 
projektu oraz załączniki 

 
0/1 

3.  
Uprawnienia beneficjenta do ubiegania 

się o dofinansowanie 
Beneficjent wskazany w Szczegółowym opisie osi 

priorytetowych RPO WM 
Wniosek o 

dofinansowanie projektu 
0/1 

                                                 
1 Zakres kryterium zależy od osiągnięcia funkcjonalności przez LSI. W przypadku obowiązywania tylko i wyłącznie wersji elektronicznej wniosku wymóg zostanie usunięty. 
2 Ibidem 



Kryteria merytoryczne 

L.p. Kryterium Opis kryterium Źródło informacji Ocena 

4.  
 
 
 

Zgodność z celami szczegółowymi  osi 
priorytetowej 

Aby kryterium było ocenione pozytywnie wszystkie 
poniżej określone elementy muszą 

zostać spełnione: 
a. cele projektu są zgodne z celami szczegółowymi 

działania 
b. zgodność rodzaju projektu z zakresem działania 

c. zgodność z kategoriami interwencji 
d. zachowanie pułapu maksymalnego 

dofinansowania, 
e. zapewniony minimalny wkład własny 

beneficjenta, 
f. miejsce realizacji projektu zgodne z opisem 

działania. 

Wniosek o 
dofinansowanie projektu 

0/1 

5.  Kwalifikowalność wydatków 

Ocena zgodności wydatków wskazanych we wniosku 
o dofinansowanie z zasadami kwalifikowalności 
określonymi w obowiązujących wytycznych, w 

szczególności z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i 
Rozwoju w zakresie korzystania z pomocy 

technicznej 

Wniosek o 
dofinansowanie projektu 

0/1 

6.  
Zgodność z prawodawstwem 
wspólnotowym i krajowym 

Zgodność w szczególności z zasadami zawierania 
umów dla zadań objętych projektem oraz z zasadami 

w zakresie informowania o współfinansowaniu 
projektu ze środków EFS w ramach RPO WM 

Wniosek o 
dofinansowanie projektu 

0/1 

7.  

Zgodność z Instrukcją 
dotycząca szczegółów 

realizacji 
projektu w ramach pomocy technicznej 
Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego  
na lata 2014-2020 

Ocena zgodności z ww. dokumentem zatwierdzonym 
przez Zarząd Województwa 

Wniosek o 
dofinansowanie projektu 

0/1 

8.  
Zgodność ze Strategią  Komunikacji 

Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 2014-2020 

Ocena zgodności z ww. dokumentem zatwierdzonym 
przez Zarząd Województwa 

Wniosek o 
dofinansowanie projektu 

0/1 



9.  
Zgodność projektu z zasadą równości szans 

kobiet i mężczyzn 

W ramach kryterium Wnioskodawca powinien 
wykazać pozytywny lub neutralny wpływ projektu na 

politykę równości szans kobiet i mężczyzn. 

Wniosek o  
dofinansowanie projektu 

0/1 

10.  
Zgodność projektu z zasadą równości szans 
i niedyskryminacji w tym dostępności dla 

osób z niepełnosprawnościami 

W ramach kryterium Wnioskodawca powinien 
wykazać pozytywny lub neutralny wpływ projektu na 

politykę równości szans i niedyskryminacji w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.   

Wniosek o  
dofinansowanie projektu 

0/1 

11.  
Zgodność projektu z zasadą 
zrównoważonego rozwoju 

W ramach kryterium Wnioskodawca powinien 
wykazać pozytywny lub neutralny wpływ projektu na 

politykę zrównoważonego rozwoju.  

Wniosek o  
dofinansowanie projektu 

0/1 

12.  Właściwy dobór wskaźników 
Kryterium pozwoli zweryfikować prawidłowe 

określenie wskaźników realizacji projektu (czas, 
jednostki miary, źródło pozyskania danych) 

Wniosek o  
dofinansowanie projektu 

0/1 

13.  Wykonalność projektu 
Ocena czy projekt ma szanse realizacji we 

wnioskowanym okresie 
Wniosek o 

dofinansowanie projektu 
0/1 

14.  Efektywność kosztowa 

Ocena efektywności kosztowej projektu, w tym ocena 
wysokości środków przewidzianych na poszczególne 

zadania ujęte we wniosku o dofinansowanie oraz 
ocena proporcjonalności przyjętej relacji „nakład-

rezultat”  

Wniosek o 
dofinansowanie projektu 

0/1 

15.  

Zasadność realizacji zadań ujętych we 
wniosku o dofinansowanie w kontekście 

efektywności działań związanych z 
realizacją RPO WM. 

Weryfikacja zasadności realizacji poszczególnych 
zadań wskazanych we wniosku o dofinansowanie w 

kontekście realizacji celów RPO WM oraz ocena 
niezbędności poniesienia poszczególnych wydatków 

do realizacji projektu i osiągania jego celów. 

Wniosek o 
dofinansowanie projektu 

0/1 

 


