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Systematyka kryteriów - EFRR

• kryteria formalne – 0/1 – wspólne dla wszystkich działań (w tym kryteria dotyczące dokumentów 
środowiskowych);

 dodatkowe kryteria formalne dla ZIT WOF,

 dodatkowe kryteria formalne dla RIT,

 dodatkowe kryteria formalne dla poszczególnych Działań/Poddziałań (w zakresie dotyczącym 
ram wykonania).

• dodatkowe kryteria  dostępu - 0/1 - dla danego typu operacji;
• kryteria merytoryczne – 0/1 – wspólne dla wszystkich działań - możliwe do oceny bez względu na 
charakterystykę typu operacji ( w ramach ww. kryteriów oceniana jest również wykonalność projektu);
• kryteria merytoryczne szczegółowe - punktowe - dedykowane konkretnym działaniom.



Kryteria formalne

L.p. Nazwa 
kryterium

Opis kryterium Punktacja Możliwość 
uzupełnienia

1.

Kompletność 
złożonego 
Wniosku o 
dofinansowanie 
projektu oraz 
załączników.

W ramach kryterium weryfikowane będzie, czy łącznie 
zostały spełnione następujące elementy (kryterium 
uzależnione od funkcjonalności LSI. W przypadku 
obowiązywania tylko i wyłącznie wersji elektronicznej 
wniosku kryterium zostanie usunięte):
a) została złożona wymagana liczba egzemplarzy 

Wniosku oraz załączników;
b) zgodność przedłożonego Wniosku i załączników w 

wersji papierowej z wersją elektroniczną;
c) wszystkie wymagane pola Wniosku zostały 

wypełnione,
d) Wniosek i załączniki podpisane/parafowane/ 

potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę 
upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy;

e) wniosek opatrzony pieczęcią Wnioskodawcy;
f) spójność wykazu załączników do Wniosku i 

przedłożonych załączników (zgodnie z listą określoną 
we Wniosku o dofinansowanie projektu, Regulaminie 
Konkursu) załączniki do Wniosku są aktualne, na 
właściwych formularzach.

g) Wniosek zawiera poprawne wyliczenia arytmetyczne

0/1 TAK



2.

Wniosek o 
dofinansowanie 
projektu złożony w 
określonym terminie.

Termin złożenia Wniosku o dofinansowanie (w przypadku 
projektów konkursowych) zgodny z ogłoszeniem o naborze 
wniosków. Termin złożenia i/lub uzupełnienia wniosku 
zawarty w SZOOP RPO WM i/lub Regulaminie konkursu 
(kryterium uzależnione od funkcjonalności LSI. W 
przypadku obowiązywania tylko i wyłącznie wersji 
elektronicznej wniosku kryterium zostanie usunięte).

0/1 NIE

3.

Wniosek o 
dofinansowanie 
projektu sporządzony na 
obowiązującym 
formularzu. 

Wniosek o dofinansowanie projektu sporządzony przy 
użyciu Generatora Wniosków dostępnego na stronie 
internetowej instytucji ogłaszającej konkurs. Wzór 
wniosku obowiązujący dla danego Działania (kryterium 
uzależnione od funkcjonalności LSI. W przypadku 
obowiązywania tylko i wyłącznie wersji elektronicznej 
wniosku kryterium zostanie usunięte).

0/1 NIE

4.

Wniosek o 
dofinansowanie 
projektu wypełniony 
treścią.

Wszystkie wymagane pola opisowe Wniosku o 
dofinansowanie wypełniono treścią dającą się 
interpretować znaczeniowo, zapisaną w języku polskim.

0/1 TAK



5.
Wnioskodawca 
uprawniony do 
składania wniosku 

Kategoria Wnioskodawcy oraz Partnera/Partnerów jest 
zgodna z listą beneficjentów dla danego Działania, 
określoną w SZOOP RPO WM i/lub Regulaminie 
Konkursu, Wykazem Projektów Pozakonkursowych 
EFRR RP0 WM 2014-2020.

0/1 TAK

6.

Wnioskodawca (oraz 
Partnerzy) nie podlega/ 
podlegają wykluczeniu 
z ubiegania się o 
dofinansowanie 
zgodnie z art. 207 
ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych.

Na podstawie kryterium weryfikowane jest czy nie 
zachodzą przesłanki zawarte w art. 207 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
2013, poz. 885, z poźn. zm.) skutkujące wykluczeniem 
Wnioskodawcy lub Partnera/ Partnerów na okres 3 lat 
z możliwością otrzymania środków przeznaczonych na 
realizację programów finansowych z udziałem środków 
europejskich.

0/1 NIE



7.

Zgodność z 
przepisami art. 65 
ust. 6 i art. 125 
ust. 3 lit. e) i f) 
Rozporządzenia 
Parlamentu 
Europejskiego i 
Rady (UE) nr 
1303/2013 z dnia 
17 grudnia 2013 r.

Wnioskodawca złożył oświadczenie, że:
-projekt nie został zakończony w rozumieniu art. 65 ust. 6,

-nie rozpoczął realizacji projektu przed dniem złożenia wniosku o 
dofinansowanie albo że realizując projekt przed dniem złożenia wniosku, 
przestrzegał obowiązujących przepisów prawa dotyczących danej 
operacji (przy czym złożenie oświadczenia i pozytywna ocena kryterium 
w toku oceny formalnej nie  wyłącza możliwości przeprowadzenia przed 
dniem przekazania informacji o wyborze projektu do dofinansowania 
kontroli prawidłowości udzielenia zamówień w projekcie, której wynik 
determinuje ostateczną kwalifikowalność wydatków poniesionych w 
wyniku tych zamówień. Kontrola dotyczy zarówno postępowań 
prowadzonych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych jak i 
przy zastosowaniu zasady uczciwej konkurencji  opisanej w Wytycznych 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków 
w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014 – 2020.)(art. 125 ust. 3 lit. e),

-projekt nie obejmuje przedsięwzięć będących częścią operacji, które 
zostały objęte lub powinny zostać objęte procedurą odzyskiwania 
zgodnie z art. 71 (trwałość operacji) w następstwie przeniesienia 
działalności produkcyjnej poza obszar objęty programem.

Kryterium weryfikowane na podstawie złożonych oświadczeń 
stanowiących integralną część wniosku o dofinansowanie oraz załącznika 
w postaci harmonogramu zamówień w ramach projektu.

0/1 TAK



8.

Zgodność 
interwencji z 
programem 
operacyjnym RPO 
WM 2014-2020 
oraz Działaniem 
opisanym w 
SZOOP RPO WM.

W ramach kryterium oceniane będzie, czy łącznie zostały 
spełnione następujące elementy:
a) zgodność projektu z celami Działania;
b) zgodność typu projektu z zakresem Działania;
c) prawidłowe wybranie kategorii interwencji;
d) zachowanie pułapu maksymalnego dofinansowania;
e) poprawność określenia poziomu dofinansowania;
f) spełnienie warunków min./max. wartości projektu;
g) poprawność wyboru wskaźników

0/1 TAK

9.

Zgodność z 
Regulaminem 
Konkursu / fiszką 
projektu.

Kryterium będzie oceniać zgodność wniosku o dofinansowanie z 
Regulaminem Konkursu w przypadku projektów konkursowych i 
zgodność wniosku o dofinansowanie z fiszką projektu w 
przypadku projektów pozakonkursowych.

0/1 TAK



10.
Miejsce realizacji 
projektu.

Miejsce realizacji projektu jest zgodne z zapisami 
SZOOP RPO WM.

0/1 TAK

11.

Zgodność z 
prawodawstwem 
krajowym i unijnym w 
zakresie pomocy 
publicznej

Kryterium uważa się za spełnione jeżeli:
a) w konkursach zorientowanych wyłącznie na 

wsparcie projektów, których dofinansowanie 
nie stanowi pomocy publicznej, dokonana 
ocena potwierdzi brak spełnienia przesłanek 
z art. 107 ust. 1 TFUE

b) w konkursach, w których dotacja dla projektu 
stanowi pomoc publiczną/pomoc de minimis, 
ocena dokonywana w oparciu o kryteria 
szczegółowe zawarte w tabeli nr 1 zakończy 
się wynikiem pozytywnym (5/5pkt)

0/1 TAK

12.

Zgodność 
dokumentacji 
środowiskowej
z obowiązującymi 
przepisami krajowymi i 
unijnymi w zakresie 
ochrony środowiska

Dla weryfikacji tego kryterium opracowano 
szczegółowe kryteria, zawarte w tabeli nr 2.

0/1 TAK



13.
Kwalifikowalność
wydatków.

W ramach kryterium weryfikowana jest 
potencjalna kwalifikowalność wydatków 
planowanych do poniesienia, tj. czy kategorie 
wydatków zawarte we Wniosku o dofinansowanie 
projektu są zgodne z „Zasadami kwalifikowania 
wydatków ramach RPO WM 2014-2020”.

0/1 TAK

14.
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. 0/1 TAK

15.

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.

0/1 TAK



16.

Zgodność projektu 
z zasadą 
zrównoważonego 
rozwoju

W ramach kryterium Wnioskodawca powinien wykazać 
pozytywny lub neutralny wpływ projektu na politykę 
zrównoważonego rozwoju. 

0/1 TAK

17.

Poprawność 
zaklasyfikowania 
projektu jako 
„duży projekt”.

Kryterium ocenia, czy prawidłowo zaklasyfikowano projekt 
jako spełniający lub nie spełniający definicji dużego projektu 
w rozumieniu art. 100 rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 
1303/2013, tzn. czy ww. status projektu, zadeklarowany we 
Wniosku o dofinansowanie projektu, jest zgodny z 
oświadczeniem Wnioskodawcy i dokumentacją techniczną 
(jeśli dotyczy).
W przypadku projektu oznaczonego jako niebędący „dużym 
projektem”, ocenie podlega także, czy z treści Wniosku o 
dofinansowanie lub załączników nie wynika, że jest on częścią 
niepodzielnego zadania o sprecyzowanym charakterze 
gospodarczym lub technicznym, które posiada jasno 
określone cele i której całkowite koszty kwalifikowane 
przekraczają kwotę 50 mln EUR, a w przypadku operacji 
przyczyniających się do osiągnięcia celu tematycznego na 
mocy art. 9 pkt 7 rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 
13013/2013, której całkowite koszty kwalifikowalne
przekraczają kwotę75 mln EUR .

0/1 TAK



1.

Poprawne 
oszacowanie 
wielkości 
wskaźnika

Wnioskodawca musi wybrać wskaźnik: 
„Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu 
dojrzałości 3 - dwustronna interakcja [szt.]”
lub „Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o 
stopniu dojrzałości 4 –transakcja [szt.]”

Projekty przekraczające ww. wartość dofinansowania UE 
jednostki wskaźnika nie będą podlegały dofinansowaniu.

Tak

Dodatkowe kryterium formalne dla Działania 2.1

wartość dofinansowania UE projektu (zł)

Suma wartości docelowych wskaźników:
„Liczba usług publicznych udostępnionych on-line 

o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja
[szt.]”

i
„Liczba usług publicznych udostępnionych on-line 

o stopniu dojrzałości 4 –transakcja [szt.]”

≤ 2 053 715 zł



L.p. Kryterium 
szczegółowe

Opis kryterium Punktacja

1.
Kwalifikowalność
Wnioskodawcy 

Kryterium ma potwierdzić, iż podmiot może aplikować o 
daną kategorię pomocy, nie jest wykluczony na mocy 
przepisów prawa polskiego i unijnego oraz należy do kręgu 
podmiotów uprawnionych do aplikowania  wskazanych w 
Regulaminie konkursu. ( w szczególności na podstawie 
Rozporządzenia  Komisji (UE) nr 651/2014 lub 
rozporządzenia nr KE 1407/13 dotyczącego stosowania 
pomocy de minimis. 

0/1

2.

Cel i przedmiot 
projektu zgodny z 
przeznaczeniem 
pomocy/kategorią 
pomocy 

W ramach kryterium weryfikowana jest zgodność 

projektu z celem, przeznaczeniem oraz warunkami 

dopuszczalności danego rodzaju pomocy określonymi we 

właściwych podstawach prawnych udzielenia pomocy,  w 

szczególności  na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) 

nr 651/2014

0/1

Tabela nr 1 Kryteria szczegółowe zgodności z prawodawstwem krajowym i unijnym w zakresie pomocy publicznej



3.
Potencjalna 
kwalifikowalność
wydatków

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie 

czy wydatki ujęte jako kwalifikowane w projekcie 

spełniają warunki kwalifikowalności wskazane we 

właściwej podstawie prawnej udzielenia pomocy,(…)

0/1

4.

Intensywność i 
maksymalna wartość 
pomocy oraz procentowy 
poziom dofinansowania 

W ramach kryterium weryfikowane będzie w 

szczególności:

- weryfikacja dopuszczalnej intensywności pomocy oraz 

zasad kumulacji pomocy;

- weryfikacja dopuszczalnego pułapu wsparcia oraz 

zasad kumulacji w ramach pomocy de mini mis;

- właściwy poziom procentowy dofinansowania 

wynikający z danego programu pomocowego przy 

uwzględnieniu rodzaju pomocy oraz wielkości 

przedsiębiorstwa. 

0/1

5.

Dodatkowe obowiązki 
warunkujące zgodność 
wsparcia w świetle 
postanowień podstaw 
prawnych udzielania 
pomocy 

Kryterium ma sprawdzić, czy Beneficjent spełnia 
dodatkowe szczegółowe warunki otrzymania pomocy  
określone we właściwym rozporządzeniu MIR, 
rozporządzeniu Komisji Europejskiej lub innym akcie 
unijnym i każdorazowo zdefiniowane w Regulaminie 
konkursu. 

0/1



Kryterium Opis Ocena

Czy 
projekt
podlega

procedur
ze
w 

zakresie
OOŚ

Tak/Nie

Tak

Czy 
przedłożone 
zostały 
wszystkie
wymagane 
załączniki w 
zakresie OOŚ

Przedsięwzięcia podlegające procedurze OOŚ wymagają przedłożenia 
wszystkich wymaganych załączników i dokumentacji dotyczących OOŚ 
(zgodnie z listą załączników do konkursu). Zaświadczenie organu 
odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (w 
przypadku, gdy przedsięwzięcie nie wywrze istotnego wpływu na obszar 
Natura 2000, a więc nie zostało uznane za konieczne przeprowadzenie 
oceny, o której mowa w art. 6 ust. 3 Dyrektywy 92/43/EWG).

0/1

Czy załączniki 
są wypełnione 
w sposób 
poprawny

Kompletność wypełnienia poszczególnych punktów w Formularzu do 
wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ. Treść Formularza do 
wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ oraz Zaświadczenia organu 
odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 musi być 
zgodna z informacjami zawartymi we wniosku  dokumentacji 
środowiskowej oraz postanowieniem uzgadniającym decyzji budowlaną 
lub z tą decyzją.

0/1

Czy procedura 
OOŚ została
przeprowadzo
na poprawnie

Zgodność z Dyrektywami OOŚ, Siedliskową i Ptasią oraz przepisami 
krajowymi w zakresie OOŚ (decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach, postanowienia organów w przedmiocie konieczności 
sporządzenia raportu OOŚ, streszczenie raportu OOŚ w języku
niespecjalistycznym, itp.)

0/1

Tabela nr 2 Kryteria dotyczące dokumentów środowiskowych



Kryterium Opis Ocena

Czy projekt
podlega

procedurze
w zakresie

OOŚ
Tak/Nie

Nie

Wniosek nie 
podlega dalszej 
weryfikacji w 
ramach 
poprawności
procedury OOŚ i 
jest kierowany do 
dalszej oceny

Przedsięwzięcia nie podlegające procedurze OOŚ 
wymagają przedłożenia Formularza do wniosku o 
dofinansowanie w zakresie OOŚ wypełnianego (w sposób 
prawidłowy) w ograniczonym zakresie.
Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za
monitorowanie obszarów Natura 2000 jest wymagane w 
przypadku realizacji przedsięwzięć infrastrukturalnych.

0/1

Tabela nr 2 Kryteria dotyczące dokumentów środowiskowych



L.p. Nazwa 
kryterium

Opis kryterium Punktacja

1.
Wykonalność 
finansowa 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie:
a) czy założenia do analizy finansowej i ekonomicznej są poprawne i rzetelne;
b) harmonogram rzeczowo-finansowy projektu umożliwia prawidłową i 

terminową realizację przedsięwzięcia;
c) Wpływ na wykonalność finansową korekty finansowej będącej wynikiem 

przeprowadzonej i zakończonej do dnia przeprowadzania oceny kontroli 
prawidłowości realizacji zamówień w ramach projektu (jeśli dotyczy). 

0/1

2.

Wykonalność 
organizacyjna 
(kadrowa) 
techniczna i 
technologiczna

W ramach kryterium ocenie będzie podlegać, czy przyjęte założenia 
potwierdzają, że projekt jest wykonalny i zapewnia utrzymanie rezultatów w 
okresie trwałości.
a) technicznie;
b) technologicznie;
c) organizacyjnie. 

0/1

3.
Efektywność 
projektu

W ramach kryterium ocenie będzie podlegać:
a) czy przewidziane w projekcie koszty zostały oszacowane w odpowiedniej 

wysokości;
b) czy istnieją alternatywne rozwiązania osiągnięcia celów projektu, jeśli tak 

to czy wybrano najkorzystniejsze ekonomicznie rozwiązania);
c) czy przyjęte założenia pozwolą na osiągnięcie wskaźników na 

zaplanowanym poziomie;

0/1

Kryteria merytoryczne – ogólne 



Kryteria szczegółowe wyboru projektów 
konkursowych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 ze 

środków EFRR
Działanie 2.1



L.p. Nazwa kryterium Opis kryterium Punktacja

1.

Zapewnienie 
oszczędności dla 
przedsiębiorstw i 
obywateli oraz 
uproszczeń 
administracyjnych 

Wnioskodawca powinien wykazać, iż realizacja projektu zapewni
oszczędności dla przedsiębiorstw i obywateli oraz uproszczenia
administracyjne.

0/1

2.

Dostosowanie do 
obowiązujących norm 
krajowych (dotyczy 
projektów z zakresu e-
zdrowia i e-
administracji)

Wnioskodawca powinien wykazać, że wszystkie systemy
teleinformatyczne w ramach projektu będą wdrażane zgodnie z
wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności wynikającymi m.in. z
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. poz.
526).

Dodatkowo dla projektów z obszaru geoinformacji zastosowanie będą
miały zapisy Ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji
przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489 z późn. zm.).

Dodatkowo w obszarze e-zdrowia wdrażanie elektronicznej dokumentacji
medycznej będzie zgodne z Ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie
informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657 z późn. zm.).

0/1

KRYTERIA DOSTĘPU 
Działanie 2.1 ,,E-usługi dla Mazowsza” (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) 



3.

Zapewnienie 
interooperacyjności z 
platformą krajową P1 
lub P2 (dotyczy tylko 
projektów z zakresu 
e-zdrowia)

W ramach kryterium Wnioskodawca powinien wykazać, że projekt
polegający na stworzeniu Systemu Informacji Medycznej oraz
świadczeniu e-usług dla obywateli zapewni efektywną współpracę z
platformą krajową P1 lub P2 nie dublując przy tym ich funkcjonalności,
zgodnie z rekomendacjami zawartymi na stronie internetowej Centrum
Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. 0/1

4.

Bezpieczeństwo 
wdrażanych 
systemów 
informatycznych oraz 
przetwarzania danych 
zgodnie z 
obowiązującym 
prawem.

W ramach kryterium Wnioskodawca powinien wykazać zgodność
standardów bezpieczeństwa wdrażanych systemów informatycznych
oraz przetwarzania danych zgodnie z obowiązującym prawem.

0/1



L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja Maksymalna 
liczba 

punktów

1.
Poziom dojrzałości 

e-usług

W ramach kryterium oceniany 

będzie poziom planowanych 

do wdrożenia w ramach 

projektu   e-usług na 

poziomie 4 (transakcja). 

E-zdrowie:

Za każdą wdrożoną e-usługę na poziomie 4 

Wnioskodawca  otrzyma 2 pkt., jednak 

łącznie nie więcej niż 12 pkt. 

E-administracja:

Za każdą wdrożoną e-usługę na poziomie 3 

Wnioskodawca otrzyma 0,5 pkt., jednak 

łącznie nie więcej niż 8 pkt, z zastrzeżeniem 

że w przypadku wdrożenia usługi/usług dla 

powyżej 50 partnerów liczba punktów 

mnożona jest przez współczynnik 1,5 co daje 

maksymalną liczbę punktów 12

Punkty  w ramach kryterium sumują się.

Brak spełnienia ww. warunków lub brak 

informacji w tym zakresie – 0 pkt.

12

KRYTERIA MERYTORYCZNE – SZCZEGÓŁOWE 
Działanie 2.1 ,,E-usługi dla Mazowsza” (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)



2.

Projektowanie i 

budowa

usług będą 

realizowane w oparciu 

o metody

projektowania

zorientowanego na

użytkownika

W ramach kryterium należy wykazać, że:

projektowanie usług będzie realizowane w 

oparciu o metody projektowania 

zorientowanego na użytkownika;

korzystanie przez usługobiorcę z 

elektronicznych usług publicznych będzie 

możliwe różnymi kanałami dostępu, niezależnie 

od miejsca przebywania i wykorzystywanej 

technologii;

poziom dostępności usług proponowany w 

ramach projektu jest zgodny z wynikami badań 

potrzeb usługobiorców;

zaplanowano działania polegające na 

monitorowaniu usług pod kątem dostępności i 

użyteczności graficznych interfejsów dla 

wszystkich interesariuszy, ciągłości działania i 

powszechności wykorzystania.

Za uwzględnieniem w 

analizie wszystkich 4 

wymienionych 

atrybutów usługi -16 pkt

Co najmniej trzech – 12 

pkt

Co najmniej dwóch – 8 

pkt

Jednej – 4 pkt.

Brak informacji w tym 

zakresie – 0 pkt

16



3.

Funkcjonalność

zaplanowanych

rozwiązań

W ramach kryterium wspierane będą innowacyjne usługi e-

Government o wymiarze transgranicznym, które mają być jednym z 

kluczowych elementów Elektronicznego Wspólnego Rynku.  

Rezultatem będzie zmniejszanie się roli infrastruktury na rzecz 

outsourcingu mocy obliczeniowych, czyli tzw. „chmury 

obliczeniowej”. Dzięki temu, e-usługi oparte na ww. modelu będą 

bardziej elastyczne i dostosowane do potrzeb obywateli 

i przedsiębiorstw, zaś dla samego wnioskodawcy zapewnią niższe 

koszty, większą wydajność, wzrost bezpieczeństwa oraz 

interoperacyjności i przenoszenia danych.

Dodatkowo Wnioskodawca powinien opisać, jak jego projekt zapewni 

oferowanie e-usług poprzez urządzenia mobilne, umożliwiając przy 

tym swobodne wykorzystywanie treści dostępnych i oferowanie 

własnych. W związku z tym, rozwiązania TIK w obszarze usług 

publicznych powinny w jak najszerszym stopniu zapewnić 

kompatybilność z urządzeniami mobilnymi (m.in. tablety, telefony, 

laptopy), wykorzystywanymi przez obywateli oraz przedsiębiorców.

Punktowane będą również projekty, które gwarantują wyższy poziom 

bezpieczeństwa wdrażanych systemów teleinformatycznych oraz 

przetwarzania danych wychodzących poza obowiązujące przepisy 

prawne. 

Ponadto premiowane będą e-usługi  charakteryzujące się wysoką 

dostępnością treści (zgodnie ze standardami WCAG 2.0) dla osób 

niepełnosprawnych.

Projekt zapewni: 

- optymalizację wykorzystania 

infrastruktury dzięki 

zastosowaniu technologii 

„chmury obliczeniowej” - 4 pkt.

- kompatybilność z urządzeniami 

mobilnymi - 4 pkt.;

- bezpieczeństwo wdrażanych 

systemów teleinformatycznych 

oraz przetwarzania danych 

wychodzących poza 

obowiązujące przepisy prawne –

3 pkt. 

- dostępność e-usług dla osób 

niepełnosprawnych - 4 pkt.

Punkty w ramach kryterium 

sumują się.

Brak spełnienia ww. warunków 

lub brak informacji w tym 

zakresie – 0 pkt.

15



4.

Analiza

procesów biznesowych

związanych ze

świadczeniem usług

W ramach kryterium Wnioskodawca powinien 

przedstawić analizę procesów biznesowych 

związanych ze świadczeniem usług, 

z uwzględnieniem stanu aktualnego i 

docelowego. Należy przedstawić analizę 

uwzględniającą mapę procesów biznesowych, 

modele kluczowych procesów biznesowych, 

zakres zmian w procesach biznesowych, 

właścicieli procesów biznesowych. Dla 

kluczowych procesów biznesowych usługi 

należy wskazać cel, czas, koszt realizacji procesu 

oraz korzyści dla jego uczestników. Należy 

wykazać, że przenoszone w całości lub części do 

sfery elektronicznej procesy biznesowe są lub w 

ramach projektu zostaną zoptymalizowane pod 

kątem świadczenia usług drogą elektroniczną.

Przygotowanie przez 

Wnioskodawcę analiz 

procesów biznesowych 

związanych ze świadczeniem 

usług  zawierających wszystkie 

cechy wymienione w opisie 

kryterium – 10 pkt.

10



5.

Założenia 

projektu są 

zgodne ze 

zdiagnozowanymi 

potrzebami

interesariuszy 

usług

W ramach kryterium należy wykazać, że została 

przeprowadzona rzetelna identyfikacja grup 

interesariuszy tworzonych lub rozwijanych usług 

oraz potrzeb interesariuszy. Oceniane będzie 

również dopasowanie projektu do potrzeb 

interesariuszy tworzonych lub rozwijanych usług, 

w szczególności poprzez uwzględnienie 

wytycznych WCAG 2.0 co najmniej na poziomie 

wskazanym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 

dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych 

Ram Interooperacyjności, minimalnych wymagań 

dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w 

postaci elektronicznej oraz minimalnych 

wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Przedstawienie przez 

Wnioskodawcę analiz grup i 

potrzeb intreresariuszy

uzasadniającej potrzeby realizacji 

projektu – 9 pkt

Brak spełnienia ww. warunku lub 

brak informacji w tym zakresie – 0 

pkt.
9



6.

Partnerstwo 

w ramach 

projektu 

W ramach kryterium promowane będą 

projekty realizowane w partnerstwie, które 

zapewnią większą skalę i silę oddziaływania 

oraz przyczynią się do osiągnięcia 

rezultatów projektu wyrażonych poprzez 

wskaźniki monitorowania.

Partner rozumiany jest jako podmiot 

wnoszący do projektu zasoby ludzkie, 

organizacyjne, techniczne lub finansowe, 

realizujący wspólnie projekt wdrażający e-

usługi, na warunkach określonych w 

porozumieniu lub umowie partnerskiej.

E-zdrowie:

Za każdego partnera 3 pkt., jednak nie więcej niż 9 

pkt.

E-administracja:

Punkty przyznawane w zależności od liczby 

partnerów: 

- 1 partner - 2 pkt.;

- 2 partnerów - 4 pkt.;

- 3 partnerów - 6 pkt.; 

- 4 partnerów – 50 partnerów - 7 pkt.;

- powyżej 50 partnerów – 9 pkt

Brak spełnienia ww. warunku lub brak informacji w 

tym zakresie – 0 pkt.

9

7.

Usługi 

realizowane 

w ramach 

projektu 

będą 

powszechnie

wykorzystyw

ane

W ramach kryterium Wnioskodawca 

powinien wiarygodnie wykazać, że co 

najmniej jedna z usług objętych projektem 

będzie powszechnie wykorzystywana, tzn. 

że jest skierowana do licznej lub często 

korzystającej grupy odbiorców oraz że 

istnieje znaczne prawdopodobieństwo, że 

będzie wykorzystywana przez znaczny 

odsetek danej grupy odbiorców.

W ramach kryterium w przypadku wykazania 

skierowania usługi do licznej lub często korzystającej 

grupy odbiorców Wnioskodawca otrzyma - 2 pkt.

Maksymalnie w ramach kryterium można otrzymać 

8 pkt.
8



8.

Metody 

uwierzytelniania

są adekwatne do 

celów i

zakresu projektu

W ramach kryterium Wnioskodawca powinien 

opisać, które z poniższych podejść do 

uwierzytelniania zostało zastosowane w 

projekcie:

tylko profil zaufany ePUAP;

profil zaufany ePUAP i inna metoda;

tylko inna metoda niż profil zaufany ePUAP.

Wybór wariantu drugiego albo trzeciego należy 

uzasadnić w oparciu o analizę ryzyka. Kryterium 

ma zastosowanie do usług A2B i A2C.

Opis przez Wnioskodawcę metod 

uwierzytelniania w ramach 

planowanych do świadczenia 

usług – 6 pkt.

Brak informacji w tym zakresie –

0 pkt.
6

9.

Analiza, czy w

ramach usług 

objętych

projektem będą

przetwarzane dane

będące informacją

publiczną oraz 

zapewnione 

zostanie

udostępnienie 

takich danych

W ramach kryterium Wnioskodawca powinien 

wykazać, że jeżeli w ramach usługi objętej 

projektem przetwarzane są dane, które są 

informacją publiczną, to zostaną one 

udostępnione w odpowiedni sposób.

Przedłożenie przez 

Wnioskodawcę analizy 

dotyczącej przetwarzania 

informacji publicznej i 

zapewnienie ich udostępniania 

w odpowiedni sposób – 3 pkt.

Brak spełnienia ww. warunku lub 

brak informacji w tym zakresie –

0 pkt.

3



10.

Realizacja 

projektu na 

terenach 

wiejskich

E-zdrowie: Kryterium promować będzie 

realizację projektu przez podmioty 

świadczące usługi na obszarach 

wiejskich.

E-administracja: Kryterium promować 

będzie realizację projektu z udziałem 

gmin wiejskich i ich jednostek 

organizacyjnych.

Położenie na terenie wiejskim badane 

będzie na podstawie bazy TERYT, 

dostępnej na stronie internetowej 

Głównego Urzędu Statystycznego.

E-zdrowie:
Punkty przyznawane w zależności od 
liczby partnerów realizujących projekt 
na obszarach wiejskich: 
- 1 partner - 2 pkt.;
- 2 partnerów - 4 pkt.;
- 3 i więcej partnerów - 5 pkt.; 

E-administracja:
Gmina, która realizuje projekt na 
obszarze wiejskim uzyska 1 pkt. W 
ramach kryterium będzie istniała 
możliwość uzyskania po 1 pkt
dodatkowo za realizacje projektu na 
obszarach wiejskich partnera projektu. 
Maksymalnie w ramach kryterium 
będzie można uzyskać 5 pkt.    (1 pkt 
Wnioskodawca oraz 1 pkt za partnera z 
obszarów wiejskich). 

Brak spełnienia ww. warunku lub brak 
informacji w tym zakresie – 0 pkt.

5



11.

Komplement

arność

projektu 

W ramach kryterium będzie sprawdzana zasadność 

realizacji projektu w świetle zależności pomiędzy 

projektem a innymi przedsięwzięciami, w 

szczególności – czy produkty specjalistyczne projektu 

nie dublują tych, które są eksploatowane lub 

tworzone w innych projektach realizowanych lub 

zrealizowanych przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca 

powinien również wykazać, że produkty projektów 

finansowanych z funduszy europejskich w latach 

2007-2013, niezbędne do realizacji produktów 

planowanych w projektach zgłaszanych do RPO, są 

gotowe (tj. dokonano ich odbioru oraz uruchomiono 

wszystkie związane z nimi usługi i funkcjonalności, 

niezbędne dla wdrożenia nowych usług).

Wskazanie 

komplementarności 

planowanego do 

realizacji projektu z 

przedsięwzięciami 

realizowanymi, bądź już 

zrealizowanymi przez 

Wnioskodawcę - 4 pkt

Brak informacji w tym 

zakresie – 0 pkt.
4
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Kryteria ogólne wyboru projektów 
konkursowych i pozakonkursowych w 

ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 ze 
środków EFS



OGÓLNE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW KONKURSOWYCH I POZAKONKURSOWYCH* ORAZ SYSTEMATYKA KRYTERIÓW 
OBOWIĄZUJĄCYCH DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EFS W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU 

OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020

• kryteria formalne – 0/1 – wspólne dla wszystkich działań**;

 dodatkowe kryteria formalne dla ZIT WOF.

• kryteria  dostępu - 0/1 - dla danego typu operacji***;

• kryteria merytoryczne ogólne– wspólne dla wszystkich działań;  

• kryteria merytoryczne szczegółowe - premiujące określone typy projektów.

OGÓLNE KRYTERIA MERYTORYCZNE STOSOWANE PODCZAS WYBORU PROJEKTÓW KONKURSOWYCH I POZAKONKURSOWYCH

Ocena wniosku na podstawie ogólnych kryteriów merytorycznych przeprowadzana jest zgodnie z Kartą oceny merytorycznej wniosku konkursowego
lub Kartą oceny merytorycznej wniosku pozakonkursowego. Ogólne kryteria merytoryczne punktowe mają zastosowanie wyłącznie w ocenie 
projektów konkursowych. Ocena ogólnych kryteriów merytorycznych w projektach pozakonkursowych polega na przypisaniu im wartości logicznych 
„tak” lub „nie”****. 
W przypadku projektów konkursowych maksymalna liczba punktów za spełnienie ogólnych kryteriów merytorycznych  wynosi 100 punktów. 
Spełnienie przez wniosek kryteriów w minimalnym zakresie oznacza uzyskanie co najmniej 60 punktów, a także przynajmniej 60 % punktów w 
poszczególnych punktach (kryteriach) oceny merytorycznej. 
W przypadku projektów pozakonkursowych niespełnienie któregokolwiek z ogólnych kryteriów merytorycznych skutkować będzie skierowaniem 
wniosku do poprawy lub uzupełnienia.
Na etapie oceny merytorycznej projektów konkursowych oceniane będą również szczegółowe kryteria merytoryczne tzw. kryteria premiujące.

*Z wyłączeniem projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy. 
**W przypadku oceny kryterium formalnego „Zastosowanie w projekcie opisanym we wniosku o dofinansowanie stawek jednostkowych /kosztów ryczałtowych 
określonych w regulaminie konkursu” możliwe jest również udzielenie odpowiedzi „Nie dotyczy”, gdy w ramach naboru nie określono stawek jednostkowych lub kosztów 
ryczałtowych.
***W przypadku oceny spełnienia kryteriów dostępu możliwe jest również udzielenie odpowiedzi „Nie dotyczy”, np. gdy dana forma wsparcia, której dotyczy kryterium 
dostępu, nie będzie realizowana w danym typie operacji lub w danym projekcie
****W przypadku oceny kryterium formalnego „Zastosowanie w projekcie opisanym we wniosku o dofinansowanie stawek jednostkowych/ kosztów ryczałtowych 
określonych w regulaminie konkursu” możliwe jest również udzielenie odpowiedzi „Nie dotyczy”, gdy w ramach naboru nie określono stawek jednostkowych lub kosztów 
ryczałtowych.
Z wyłączeniem projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy.



Nazwa 
kryteriów:

KRYTERIA FORMALNE

L.p. Brzmienie 
kryterium

Definicja kryterium

Opis znaczenia kryterium 
(w przypadku projektów 
konkursowych maksymalna liczba 
punktów od każdego 
z obydwu oceniających możliwa do 
przyznania za spełnienie kryterium 
/minimalna liczba punktów od 
każdego 
z obydwu oceniających umożliwiająca 
spełnienie kryterium)

Zastosowanie

Kryterium 
wynika 
bezpośrednio 
z przepisów 
prawa 
powszechnie 
obowiązujące
go - TAK/NIE

Projekty 
konkursowe

Projekty 
pozakonkursowe 

1.

Wniosek o 
dofinansowa
nie projektu 
sporządzono 
na 
obowiązując
ym 
formularzu 
dla danego 
działania/Po
ddziałania

Wniosek o 
dofinansowanie 
projektu sporządzony 
przy użyciu Generatora 
Wniosków dostępnego 
na stronie internetowej 
instytucji ogłaszającej 
konkurs. Wzór wniosku 
obowiązujący dla 
danego 
Działania/Poddziałania.

W przypadku projektów 
konkursowych spełnienie 
kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania.
Projekty niespełniające 
któregokolwiek 
z kryteriów formalnych są 
odrzucane na etapie oceny 
formalnej.
W przypadku projektów 
pozakonkursowych projekty 
niespełniające któregokolwiek 
z kryteriów formalnych kierowane 
są do poprawy lub uzupełnienia.

X X Nie



2.

Wniosek złożono w 
terminie wskazanym 
w regulaminie 
konkursu.

Termin (tj. data i godzina) na 
złożenie wniosku zostanie 
określony w regulaminie 
konkursu. Złożenie wniosku 
przed rozpoczęciem, jak i po 
upływie terminu będzie 
równoznaczne z 
niespełnieniem kryterium. 

X Nie

3.

Wniosek o 
dofinansowanie 
projektu wypełniono 
w języku polskim. 

Wszystkie wymagane pola 
Wniosku o dofinansowanie 
wypełniono treścią dającą się 
interpretować znaczeniowo, 
zapisaną w języku polskim 

X X Nie 

4.

Wnioskodawca 
wpisuje się w typ 
Beneficjenta 
określony w 
Regionalnym 
Programie 
Operacyjnym 
Województwa 
Mazowieckiego 2014-
2020 oraz w 
Szczegółowym Opisie 
Osi Priorytetowych 
RPO 2014-2020 i 
Regulaminie 
Konkursu.

Kategoria Wnioskodawcy 
oraz Partnera/Partnerów jest 
zgodna z listą beneficjentów 
dla danego 
Działania/Poddziałania, 
określoną w Regionalnym 
Programie Operacyjnym 
Województwa 
Mazowieckiego 2014-2020 
oraz w SZOOP RPO WM i/lub 
Regulaminie Konkursu.

X X Nie



5.

Wnioskodawca nie podlega 
wykluczeniu związanemu z 
zakazem udzielania 
dofinansowania podmiotom 
wykluczonym lub nie 
orzeczono wobec niego 
zakazu dostępu do środków 
funduszy europejskich na 
podstawie odrębnych 
przepisów. 

Wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli dotyczy) nie 
podlegają wykluczeniu z możliwością ubiegania 
się o dofinansowanie na podstawie odrębnych 
przepisów, w szczególności: 
a) art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 
r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 
885 z późn. zm.); 
b) 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 (Dz. U. poz. 769 z późn. zm.); 
c) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 
października 2002 r. o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione 
pod groźbą kary (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 768 z 
późn. zm.). 
Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o 
zawarte we wniosku Oświadczenia 
wnioskodawcy.

X X Tak

6.
Projekt opisany we wniosku 
nie jest zakończony.

Projekt nie jest zakończony zgodnie z art. 65 
ust. 6 rozporządzenia ogólnego. 
Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o 
zawarte we wniosku Oświadczenia 
wnioskodawcy X X Tak 



7.

Zgodność projektu 

opisanego we wniosku o 

dofinansowanie z 

Regionalnym 

Programem 

Operacyjnym 

Województwa 

Mazowieckiego 2014-

2020 oraz Działaniem/ 

Poddziałaniem opisanym 

w SZOOP RPO WM.

W ramach kryterium oceniane będzie, czy 
łącznie zostały spełnione następujące elementy:
a) zgodność grupy docelowej z zapisami RPO 
WM 2014-2020 oraz SZOOP; 
b) zgodność typu projektu z RPO WM 2014-2020 
oraz SZOOP;
c)prawidłowe wybranie kategorii interwencji;
d)zachowanie pułapu maksymalnego 
dofinansowania, w tym cross-financingu;
e) poprawność określenia poziomu 
dofinansowania w tym z uwzględnieniem 
przepisów w zakresie pomocy publicznej;

X X Nie

8.

Zgodność projektu 
opisanego we wniosku 
o dofinansowanie z 
Regulaminem Konkursu 
/ fiszką projektu.

W ramach kryterium weryfikowana będzie 
zgodność wniosku o dofinansowanie z 
Regulaminem Konkursu w przypadku projektów 
konkursowych i zgodność wniosku o 
dofinansowanie z fiszką projektu w przypadku 
projektów pozakonkursowych.
W ramach kryterium weryfikowane będzie m.in.:
- okres realizacji projektu;
- poziom kosztów pośrednich.
- spełnienie warunków min./max. wartości 
projektu
-wymóg dotyczący maksymalnej liczby wniosków 
składanych przez jednego wnioskodawcę w 
danym konkursie

X X Nie



9.

Wnioskodawca w 
okresie realizacji 
projektu prowadzi 
biuro projektu na 
terenie 
województwa 
mazowieckiego 

Aby kryterium mogło zostać uznane za spełnione, w treści wniosku o 
dofinansowanie muszą się znaleźć wyraźne zapisy świadczące o 
spełnieniu całości kryterium, a więc o: 
- posiadaniu przez Wnioskodawcę biura projektu na terenie 
województwa mazowieckiego lub subregionu województwa 
mazowieckiego w sytuacji jeśli miejscem realizacji projektu jest 
wskazany subregion,
- zapewnieniu możliwości udostępnienia pełnej dokumentacji 
wdrażanego projektu w biurze na terenie województwa mazowieckiego
- zapewnieniu uczestnikom projektu możliwości osobistego kontaktu z 
kadrą projektu w biurze na terenie województwa mazowieckiego.

X X Nie

10. Zgodność projektu 

opisanego we 

wniosku o 

dofinansowanie z 

prawodawstwem 

krajowym w tym z 

ustawą Prawo 

zamówień 

publicznych. 

W ramach kryterium weryfikowane będzie, czy projekt jest zgodny z 
właściwymi przepisami prawa krajowego, w tym dotyczącymi zamówień 
publicznych. 

X X Tak



11.

Zgodność 
projektu 
opisanego we 
wniosku o 
dofinansowan
ie z zasadami 
dotyczącymi 
pomocy 
publicznej. 

W ramach kryterium będzie weryfikowana zgodność z warunkami wsparcia 
dotyczącymi pomocy publicznej lub pomocy de minimis, wynikającymi z aktów 
prawnych wskazanych w regulaminie konkursu, w tym w szczególności:
• kwalifikowalność wnioskodawcy wynikająca z właściwych przepisów o pomocy 
publicznej lub pomocy de minimis będących podstawą prawną udzielenia wsparcia 
w ramach działania, 
•prawidłowość określenia statusu przedsiębiorstwa: a) w przypadku 
Wnioskodawców ubiegających się o pomoc publiczną na podstawie 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 
(Dz. Urz. UE L z 26.06.2014 r.) - zgodnie z Załącznikiem I do tego rozporządzenia, b) 
w przypadku Wnioskodawców ubiegających się o pomoc de minimis na podstawie 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 
de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12 2013 r.) - zgodnie z art. 2 ust. 2 tego 
rozporządzenia, z uwzględnieniem dokumentu: Zalecenia Komisji 2003/361/WE z 
dnia 6 maja 2003 r., dotyczące definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich 
(Dz. Urz. L 124 z 20.5.2003 r., str. 36),
•czy realizacja przedsięwzięcia mieści się w ramach czasowych dopuszczalnych we 
właściwych przepisach o pomocy publicznej lub pomocy de minimis będących 
podstawą prawną udzielenia wsparcia w ramach danego działania, 
•czy wnioskowana kwota i zakres projektu, w tym wydatki kwalifikowalne są zgodne 
z przepisami o pomocy publicznej lub pomocy de minimis będących podstawą 
prawną udzielenia wsparcia w ramach działania.
•braku powiązań, o których mowa w art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o 
zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 
perspektywie 2014-2020 oraz, 
•utworzenia albo zainicjowania partnerstwa w terminie przed złożeniem wniosku o 
dofinansowanie albo przed rozpoczęciem realizacji projektu, o ile data ta jest 
wcześniejsza od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

X X Tak



12.

W przypadku projektu 
partnerskiego spełnione 
zostały wymogi dotyczące 
wyboru partnerów spoza 
sektora finansów publicznych, 
o których mowa w art. 33 ust. 
2-4 ustawy z dnia 11 lipca 
2014 r. o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w 
perspektywie 2014-2020.

W sytuacji kiedy projekt realizowany jest 
w partnerstwie Projektodawca 
zobligowany jest spełniać wymogi 
utworzenia partnerstwa wskazane w 
art.33 ustawy o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie 2014-
2020  na etapie złożenia wniosku o 
dofinansowanie.

X X Tak

13.

Zgodność projektu opisanego 
we wniosku o dofinansowanie 
z zasadą równości szans 
kobiet i mężczyzn, w oparciu 
o standard minimum.

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.

X X Tak 



14.

Zgodność projektu 
opisanego we wniosku o 
dofinansowanie z 
pozostałymi właściwymi 
zasadami unijnymi (w tym 
zasadą równości szans i 
niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami) 
oraz z prawodawstwem 
unijnym.

W ramach kryterium Wnioskodawca powinien 
wykazać zgodność z zasadami horyzontalnymi UE, 
dotyczącymi promowania równości szans oraz 
niedyskryminacji, 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.

X X Tak

15.

Zgodność projektu 
opisanego we wniosku o 
dofinansowanie z zasadą 
zrównoważonego rozwoju.

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność 
projektu z zasadą zrównoważonego rozwoju.

X X Tak

16.

Zastosowanie w projekcie 
opisanym we wniosku o 
dofinansowanie stawek 
jednostkowych/ kosztów 
ryczałtowych 
określonych w 
regulaminie konkursu

Weryfikacja kryterium polega na wstępnej analizie 
budżetu pod kątem zastosowania określonej dla 
danego konkursu stawki jednostkowej lub kosztów 
ryczałtowych.
W przypadku niestosowania stawki jednostkowej 
lub kosztów ryczałtowych określonych dla danego 
konkursu lub zastosowanie ich w niewłaściwej 
wysokości skutkuje uznaniem niespełnienia 
kryterium. 
Możliwe warianty odpowiedzi: tak, nie, nie dotyczy

X X Tak



17.

Roczny obrót 
wnioskodawcy i 
partnerów (o ile 
budżet projektu 
uwzględnia wydatki 
partnera) jest równy 
lub wyższy od 
rocznych wydatków w 
projekcie.

W ramach kryterium weryfikowane będzie czy roczny obrót 
Wnioskodawcy jest równy lub wyższy od rocznych wydatków w 
projekcie. W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie 
pod uwagę będzie brana suma rocznego obrotu Lidera i Partnera 
(Partnerów) projektu. 
W przypadku gdy roczny obrót Wnioskodawcy lub Partnerstwa jest 
niższy niż roczne wydatki w projekcie stwierdza się niespełnienie 
kryterium. W przypadku gdy projekt trwa dłużej niż jeden rok 
kalendarzowy należy wartość obrotów odnieść do roku realizacji 
projektu, w którym wartość planowanych wydatków jest najwyższa.
W przypadku podmiotów niebędących jednostkami sektora 
finansów publicznych jako obroty należy rozumieć wartość 
przychodów (w tym przychodów osiągniętych z tytułu otrzymanego 
dofinansowania na realizację projektów) osiągniętych w ostatnim 
zatwierdzonym roku przez danego Wnioskodawcę/ partnera (o ile 
dotyczy) na dzień składania wniosku o dofinansowanie. Kryterium 
nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych. W przypadku 
realizacji projektów w partnerstwie pomiędzy podmiotem 
niebędącym jednostką sektora finansów publicznych oraz 
jednostką sektora finansów publicznych porównywane są tylko te 
wydatki i obrót, które dotyczą podmiotu niebędącego jednostką 
sektora finansów publicznych.

X X Nie 

18.

Projekt skierowany 
jest do grup 
docelowych 
zamieszkałych na 
terenie województwa  
mazowieckiego.

Weryfikowane będzie, czy projekt został skierowany do grup 
docelowych z obszaru województwa mazowieckiego (w przypadku 
osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze 
województwa mazowieckiego w rozumieniu przepisów Kodeksu 
Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one 
jednostkę organizacyjną na obszarze województwa 
mazowieckiego).

X X Nie 



Nazwa kryteriów: KRYTERIA MERYTORYCZNE OGÓLNE

L.p. Brzmienie 
kryterium

Definicja kryterium

Opis znaczenia kryterium 
(w przypadku projektów 
konkursowych maksymalna liczba 
punktów od każdego 
z obydwu oceniających możliwa do 
przyznania za spełnienie kryterium 
/minimalna liczba punktów od 
każdego 
z obydwu oceniających 
umożliwiająca spełnienie 
kryterium)

Zastosowanie

Kryterium 
wynika 
bezpośrednio z 
przepisów 
prawa 
powszechnie 
obowiązująceg
o - TAK/NIE

Projekty 
konkursowe

Projekty 
pozakonkursowe 

1.

Zgodność 
projektu z 
celami RPO 
WM 2014-
2020 oraz z 
diagnozą 
zawartą w 
RPO WM 
2014-2020.

Oceniane będą:
- trafność i rzetelność 
identyfikacji problemów 
obszaru, na którym będzie 
realizowany projekt;
-trafność wskazania celu 
głównego i celów szczegółowych 
projektu;
- opis sposobu, w jaki projekt 
przyczyni się do realizacji celu 
szczegółowego RPO WM 2014-
2020; 
-zgodność przedstawionego celu 
głównego z koncepcją SMART.
W przypadku projektu 
konkursowego przedmiotowe 
kryterium może być oceniane 
warunkowo.

W przypadku projektów 
konkursowych:
10/6 
albo 
5/3 (dotyczy wyłącznie projektów, 
których wnioskowana kwota 
dofinansowania jest równa albo 
przekracza 2 mln zł).

W przypadku projektów 
pozakonkursowych projekty 
niespełniające kryterium 
kierowane są do poprawy lub 
uzupełnienia.

X X Nie



2.

Osiągnięcie w 
ramach projektu 
skwantyfikowan
ych rezultatów.

Oceniana będzie trafność wyboru i opisu wskaźników, 
które będzie realizował projekt, tj.:
- adekwatność doboru wskaźników do celu szczegółowego 
oraz do grupy docelowej, do charakteru projektu 
(uwzględnienie we wskaźnikach zakresu rzeczowego i 
charakteru projektu oraz czy mierzą cele projektu);
- realność osiągnięcia wskaźników w kontekście wartości 
projektu, potencjału finansowego, technicznego i 
kadrowego Wnioskodawcy, okresu realizacji projektu, 
ewentualnie innych, istotnych czynników wpływających na 
realizacje projektu;
- sposób  i częstotliwość pomiaru wskaźników oraz źródła 
ich pomiaru;
-czy projekt realizuje wskaźniki z ram wykonania.
W przypadku projektu konkursowego przedmiotowe 
kryterium może być oceniane warunkowo.

W przypadku projektów 
konkursowych:
15/9 

W przypadku projektów 
pozakonkursowych 
projekty niespełniające 
kryterium kierowane są 
do poprawy lub 
uzupełnienia.

X X Nie

3.

Adekwatność 
doboru grupy 
docelowej 
objętej 
wsparciem w 
projekcie.

Oceniane będą:
- uzasadnienie wyboru grupy docelowej, jej potrzeb  i 
oczekiwań; 
- wielkość i struktura grupy docelowej (w tym udział osób 
z niepełno sprawnościami, udział osób doświadczających 
wykluczenia z więcej niż jednego powodu);
- opis barier, na które napotykają uczestnicy projektu;
-sposób przeprowadzania naboru do udziału w projekcie 
(kryteria rekrutacji, działania motywujące do udziału w 
projekcie).
W przypadku projektu konkursowego przedmiotowe 
kryterium może być oceniane warunkowo.

W przypadku projektów 
konkursowych:
10/6

W przypadku projektów 
pozakonkursowych 
projekty niespełniające 
kryterium kierowane są 
do poprawy lub 
uzupełnienia.

X X Nie 



4.

Trafność 
opisanej 
analizy 
ryzyka 
nieosiągni
ęcia 
założeń 
projektu.

Oceniane będą:
-trafność opisu sytuacji, 
których wystąpienie utrudni 
lub uniemożliwi osiągnięcie 
wartości docelowej 
wskaźników rezultatu;
- trafność sposobu 
identyfikacji wystąpienia 
takich sytuacji (zajścia ryzyka);
-trafność wyboru działań, 
które zostaną podjęte, aby 
zapobiec wystąpieniu ryzyka i 
jakie będą mogły zostać 
podjęte, aby zminimalizować 
skutki wystąpienia ryzyka. 
W przypadku projektu 
konkursowego przedmiotowe 
kryterium może być oceniane 
warunkowo.

W przypadku projektów 
konkursowych:
0/0
albo
5/3 (dotyczy wyłącznie 
projektów, których wnioskowana 
kwota dofinansowania jest 
równa albo przekracza 2 mln zł) 

W przypadku projektów 
pozakonkursowych, 
z wyłączeniem projektów, 
których wnioskowana kwota 
dofinansowania nie przekracza 2 
mln zł dla których kryterium nie 
ma zastosowania, projekty 
niespełniające kryterium 
kierowane są do poprawy lub 
uzupełnienia.

X
(wyłącznie 

w odniesieniu 
do projektów 

konkursowych, 
których 

wnioskowana 
kwota 

dofinansowania 
jest równa albo 

przekracza 
2 mln zł)

X
(wyłącznie 

w odniesieniu 
do projektów 

pozakonkursow
ych, których 

wnioskowana 
kwota 

dofinansowania 
jest równa albo 

przekracza 2 
mln zł)

Nie



5.

Spójność 
zadań 
przewidzianych 
do realizacji w 
ramach 
projektu oraz 
trafność 
doboru i opisu  
zadań. 

Oceniane będą: 
- trafność uzasadnienia potrzeby realizacji 
zadań;
- opis planowanego sposobu realizacji 
zadań, w tym racjonalność harmonogramu 
działań (podział zadań na etapy, logiczność i 
chronologia działań ; 
- opis sposobu realizacji zasady równości 
szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 
dla osób z niepełnosprawnościami;  
- trafność określenia wartości wskaźników 
realizacji właściwego celu szczegółowego 
RPO WM 2014-2020 lub innych wskaźników 
określonych we wniosku 
o dofinansowanie, które zostaną osiągnięte 
w ramach zadań; 
- opis sposobu, w jaki zostanie zachowana 
trwałość rezultatów projektu 
(o ile dotyczy);
- opis uzasadnienia wyboru partnerów do 
realizacji poszczególnych zadań 
(o ile dotyczy); 
- trafność doboru wskaźników dla 
rozliczenia kwot ryczałtowych i 
dokumentów potwierdzających ich 
wykonanie (o ile dotyczy). W przypadku 
projektu konkursowego przedmiotowe 
kryterium może być oceniane warunkowo.

W przypadku projektów 
konkursowych:
20/12

W przypadku projektów 
pozakonkursowych projekty 
niespełniające kryterium 
kierowane są do poprawy 
lub uzupełnienia.

X X Nie



6. 

Potencjał 
finansowy, 
kadrowy i 
techniczny 
wnioskoda
wcy oraz  
partnerów 
projektu 
(o ile 
dotyczy). 

Oceniane będą: 
- zasoby finansowe, jakie wniesie do projektu 
Wnioskodawca i partnerzy (o ile dotyczy);
- potencjał kadrowy wnioskodawcy 
i partnerów (o ile dotyczy) i sposób jego wykorzystania 
w ramach projektu (kluczowe osoby, które zostaną 
zaangażowane do realizacji projektu oraz ich 
planowanej funkcji w projekcie);
-potencjał techniczny, w tym sprzętowy 
i warunki lokalowe wnioskodawcy 
i partnerów (o ile dotyczy) i sposób jego wykorzystania 
w ramach projektu. 
W przypadku projektu konkursowego przedmiotowe 
kryterium może być oceniane warunkowo.

W przypadku projektów 
konkursowych:
10/6

W przypadku projektów 
pozakonkursowych, 
projekty niespełniające kryterium 
kierowane są do poprawy lub 
uzupełnienia.

X X Nie

7. 

Doświadcz
enie 
wnioskoda
wcy i 
partnerów 
(o ile 
dotyczy). 

Adekwatność doświadczenia będzie oceniane w  
kontekście dotychczasowej działalności i możliwości 
weryfikacji rezultatów tej działalności, która była lub jest 
prowadzona:
- w obszarze, w którym udzielane będzie wsparcie 
przewidziane w ramach projektu; 
- na rzecz grupy docelowej, do której kierowane będzie 
wsparcie przewidziane w ramach projektu; 
- na określonym terytorium, którego dotyczyć będzie 
realizacja projektu. 
Oceniana będzie adekwatność opisu instytucji, które 
mogą potwierdzić potencjał społeczny wnioskodawcy 
i partnerów (o ile dotyczy).
W przypadku projektu konkursowego przedmiotowe 
kryterium może być oceniane warunkowo.

W przypadku projektów 
konkursowych:
15/9

W przypadku projektów 
pozakonkursowych 
kryterium może zostać wyłączone 
ze stosowania 
w ramach danego naboru uchwałą 
Komitetu Monitorującego RPO 
WM 2014-2020 na uzasadniony 
wniosek właściwej instytucji, która 
będzie organizowała ten nabór.

X
X lub 
Nie 

dotyczy
Nie



8.
Sposób 
zarządzania 
projektem. 

Oceniana będzie adekwatność sposobu zarządzania 
projektem do zakresu zadań w projekcie, tj.:
- liczebność personelu, w tym w szczególności 
personelu kluczowego; 
- czytelność struktury zarządzania, podział 
obowiązków i odpowiedzialności; 
- sposób podejmowania decyzji i sposób 
komunikacji;
- udział partnerów w zarządzaniu projektem (w 
przypadku projektów partnerskich); 
-monitorowanie realizacji projektu. 
W przypadku projektu konkursowego przedmiotowe 
kryterium może być oceniane warunkowo.

W przypadku projektów 
konkursowych:
5/3

W przypadku projektów 
pozakonkursowych, 
projekty niespełniające 
kryterium kierowane są do 
poprawy lub uzupełnienia.

X X Nie

9.

Efektywność 
kosztowa 
projektu i  
prawidłowość 
sporządzenia 
budżetu.  

Oceniane będą:
- niezbędność zaplanowanych wydatków w 
kontekście zaplanowanych zadań i celu projektu; 
- zgodność ze standardem i cenami rynkowymi 
określonymi 
w regulaminie konkursu lub określonymi 
w wezwaniu do złożenia wniosku 
o dofinansowanie projektu pozakonkursowego; 
- kwalifikowalność wydatków; 
- racjonalność 
i efektywność wydatków projektu; 
-poprawność uzasadnienia wydatków w ramach 
kwot ryczałtowych (o ile dotyczy). 
W przypadku projektu konkursowego przedmiotowe 
kryterium może być oceniane warunkowo.

Dla projektów konkursowych:
15/9 

Projekty pozakonkursowe 
niespełniające kryterium 
kierowane są do poprawy lub 
uzupełnienia.

X X Nie 



Kryteria szczegółowe wyboru projektów 
konkursowych i pozakonkursowych  w 

ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 

na lata 2014 – 2020 ze środków EFS
Działanie 9.1



L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja Liczba punktów

1.

Wnioskodawca zapewnia, że 
wsparcie rodzin odbywa się na 
podstawie
ścieżki stworzonej 
indywidualnie dla każdej 
rodziny, 
z uwzględnieniem diagnozy 
sytuacji problemowej lub 
zagrożenia sytuacją 
problemową, zasobów, 
potencjału, predyspozycji, 
potrzeb.

Spełnienie kryterium będzie oceniane 
na podstawie deklaracji Wnioskodawcy. 
Kryterium wynika z Wytycznych w zakresie 
realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa.
Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym 
do otrzymania dofinansowania. Ocena kryterium 
jest 0/1. Uzyskanie oceny „0” jest jednoznaczne z 
odrzuceniem projektu.

0/1 1

2.
Okres realizacji projektu nie 
przekracza 24 miesięcy.

Spełnienie kryterium będzie oceniane na 
podstawie harmonogramu realizacji projektu i 
budżetu projektu.
Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym 
do otrzymania dofinansowania. Ocena kryterium 
jest 0/1. Uzyskanie oceny „0” jest jednoznaczne z 
odrzuceniem projektu.

0/1 1

KRYTERIA DOSTĘPU 
Działanie 9.1  (9i)
Typ projektu – wsparcie rodzin wielodzietnych, ubogich rodzin z dziećmi, rodzin z osobami starszymi, rodzin z osobami 
z niepełnosprawnościami oraz rodzin z innymi osobami zależnymi i rodziców samotnie wychowujących dzieci.



3.

Wnioskodawca zapewnia, że w przypadku 
objęcia wsparciem rodzin/osób w rodzinie 
będących klientami OPS po zakończeniu ich 
udziału w projekcie zostanie przekazana do 
właściwego terenowo OPS  informacja o 
uzyskanych efektach wraz z rekomendacjami do 
dalszej pracy z rodziną. 

Spełnienie kryterium będzie oceniane 
na podstawie deklaracji Wnioskodawcy. Kryterium ma zapewnić 
skoordynowanie i komplementarność realizacji projektów na 
danym terytorium i wynika z Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa.
Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do 
otrzymania dofinansowania. Ocena kryterium jest 0/1. 
Uzyskanie oceny „0” jest jednoznaczne z odrzuceniem projektu.
W przypadku gdy w projekcie nie przewidziano  działań, o 
których mowa w  treści kryterium, w karcie oceny wniosku 
powinna zostać zaznaczona odpowiedź „Nie dotyczy”. 

0/1 1

4.

W przypadku gdy projekt obejmuje realizację 
działań w placówkach wsparcia dziennego w 
formie  opiekuńczej lub placówkach 
prowadzonych w formie pracy podwórkowej, 
Wnioskodawca zapewnia, że realizowane są 
zajęcia rozwijające co najmniej dwie z ośmiu 
kompetencji kluczowych:
1. porozumiewanie się w języku ojczystym,
2. porozumiewanie się w językach obcych;
3. kompetencje matematyczne i podstawowe 

kompetencje naukowo-techniczne;
4. kompetencje informatyczne;
5. umiejętność uczenia się;
6. kompetencje społeczne i obywatelskie;
7. inicjatywność i przedsiębiorczość;
8. świadomość i ekspresja kulturalna. 

Spełnienie kryterium będzie oceniane 
na podstawie deklaracji Wnioskodawcy, a także na podstawie 
opisu zadań we wniosku o dofinansowanie projektu.
Kryterium wynika z Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa (na podstawie Zaleceń Parlamentu Europejskiego i 
Rady  z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji 
kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie
(2006/962/WE)  
(Dz. Urz. UE L 394 z 30.12.2006, str. 10)
Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do 
otrzymania dofinansowania. Ocena kryterium jest 0/1. 
Uzyskanie oceny „0” jest jednoznaczne z odrzuceniem projektu.
W przypadku gdy w projekcie nie przewidziano  działań, o 
których mowa w  treści kryterium, w karcie oceny wniosku 
powinna zostać zaznaczona odpowiedź „Nie dotyczy”.

0/1 1



5.

Wnioskodawca zapewnia co
najmniej 5 % wkładu
własnego. Wkład własny może
wnieść Partner w projekcie.

Spełnienie kryterium będzie oceniane 
na podstawie deklaracji Wnioskodawcy.
Kryterium wynika z SZOOP.
Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do otrzymania 
dofinansowania. Ocena kryterium jest 0/1. Uzyskanie oceny „0” jest 
jednoznaczne z odrzuceniem projektu.

0/1 1

6.

Wnioskodawca zapewnia, że
wsparcie w ramach 
realizacji projektu na 
jedna osobę nie 
przekroczy kwoty 
11 927 PLN

Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie deklaracji 
Wnioskodawcy.
Kryterium wynika z RPO WM 2014-2020.
Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do otrzymania 
dofinansowania. Ocena kryterium jest 0/1. Uzyskanie oceny „0” jest 
jednoznaczne z odrzuceniem projektu.

0/1 1



7.

Wskaźnik efektywności społeczno-
zatrudnieniowej dla uczestników 
projektu mierzony na zakończenie 
udziału w projekcie: 

• w odniesieniu do osób lub środowisk 
zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym minimalny 
poziom efektywności społeczno-
zatrudnieniowej wynosi 56%, w tym 
minimalny poziom efektywności 
zatrudnieniowej - 22%.

• w odniesieniu do osób o znacznym 
stopniu niepełnosprawności, osób z 
niepełnosprawnością intelektualną 
oraz osób z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi minimalny poziom 
efektywności społeczno-
zatrudnieniowej wynosi 46%, w tym 
minimalny  poziom efektywności 
zatrudnieniowej – 12%.

Zastosowanie kryterium wynika z Wytycznych w 
zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze  włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa. Minimalne poziomy  
efektywności społeczno-zatrudnieniowej zostały 
określone przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju i 
przekazane pismem o numerze 
DZF.I.8510.21.2015.Abu.1 z dnia 16 czerwca 2015 r.
Spełnienie kryterium będzie oceniane 
na podstawie deklaracji Wnioskodawcy.
Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do 
otrzymania dofinansowania. Ocena kryterium jest 0/1. 
Uzyskanie oceny „0” jest jednoznaczne z odrzuceniem 
projektu. 

0/1 1



KRYTERIA MERYTORYCZNE – SZCZEGÓŁOWE
Działanie 9.1 (9i)
Typ projektu – wsparcie rodzin wielodzietnych, ubogich rodzin z dziećmi, rodzin z osobami starszymi, rodzin z osobami
z niepełnosprawnościami oraz rodzin z innymi osobami zależnymi i rodziców samotnie wychowujących dzieci.

L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja Liczba punktów

1.

Wsparcie osób lub 
rodzin zagrożonych 
ubóstwem lub 
wykluczeniem 
społecznym odbywa 
się na obszarach 
objętych 
rewitalizacją. 

Zastosowanie kryterium ma na celu wzmocnienie rezultatów 
wsparcia realizowanego ze środków EFS i EFRR . Możliwość 
wsparcia procesów rewitalizacyjnych poprzez  realizację  
projektów miękkich na  obszarach zrewitalizowanych, jest 
szczególnie istotna w związku z limitem środków w ramach 
cross-financingu.
Wnioskodawca wskazuje we wniosku o dofinansowanie 
projektu w jaki sposób obszar zrewitalizowany będzie mógł być 
wykorzystany lub zostanie wsparty w realizowaniu wsparcia 
przewidzianego w zgłaszanym do konkursu wniosku o 
dofinansowanie projektu (np. wskazanie konkretnego obiektu 
na obszarze zrewitalizowanym, który będzie wykorzystany 
podczas realizacji projektu). 

Podejmowane 
interwencje w 
ramach projektu 
będą realizowane 
w 
zrewitalizowanych i 
rewitalizowanych
obiektach– 5 pkt.
Brak spełnienia 
ww. warunków lub 
brak informacji w 
tym zakresie – 0 
pkt.

5



2.

Projekt obejmuje 
wsparciem osoby 
wykluczone lub 
zagrożone 
wykluczeniem 
społecznym  
zamieszkujące na 
obszarach 
(w gminach) poniżej 
progu defaworyzacji
określonego w 
Mazowieckim 
barometrze ubóstwa 
i wykluczenia 
społecznego i 
zwalczania ubóstwa.

Ze względu na zróżnicowany poziom zagrożenia ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym, brane będzie pod uwagę 
terytorialne nasilenie problemów ubóstwa i wykluczenia 
społecznego i w konsekwencji konieczność uwzględnienia  
terytorialnego aspektu wsparcia
(Rozdział 5 RPO WM 2014-2020).
Obszary poniżej progu defaworyzacji będą określone przez 
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
w materiale Mazowiecki barometr ubóstwa i wykluczenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa. Wykaz gmin znajdujących 
się poniżej progu defaworyzacji zostanie załączony do 
Regulaminu konkursu.

Podejmowane 
interwencje w 
ramach projektu 
będą realizowane 
na obszarze o 
najwyższym 
wskaźniku 
zagrożenia 
ubóstwem lub 
wykluczeniem 
społecznym – 10 
pkt.
Brak spełnienia 
ww. warunków lub 
brak informacji w 
tym zakresie – 0 
pkt.

10



3.

Projekt wykorzystuje  
zwalidowane produkty  
finalne (rozwiązania, 
instrumenty, narzędzia  i 
metody pracy) wypracowane 
w ramach projektów 
innowacyjnych w Programie 
Inicjatywy Wspólnotowej 
EQUAL oraz Programie 
Operacyjnym Kapitał Ludzki.

Zastosowanie kryterium ma na celu  wdrożenie 
bardziej skutecznych i efektywnych rozwiązań, 
instrumentów, narzędzi i metod pracy wypracowanych 
w ramach projektów innowacyjnych Programu 
Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Wnioskodawca wskazuje we wniosku o 
dofinansowanie projektu rozwiązania, instrumenty, 
narzędzia lub metody wypracowane w projektach 
innowacyjnych  i program/projekt, w ramach którego 
zostały one wypracowane i zwalidowane.  
Wnioskodawca ma możliwość zapoznania się z 
rozwiązaniami innowacyjnymi wypracowanymi w 
ramach PIW EQUAL i PO KL na stronie Krajowej 
Instytucji Wspomagającej, pod adresem: www.kiw-
pokl.org.pl.”

Projekt przewiduje 
wdrożenie bardziej 
skutecznych i 
efektywnych rozwiązań, 
instrumentów, narzędzi i 
metod pracy 
wypracowanych w 
ramach projektów 
innowacyjnych Programu 
Inicjatywy Wspólnotowej 
EQUAL, Programu 
Operacyjnego Kapitał 
Ludzki– 10 pkt.
Brak spełnienia ww. 
warunków lub brak 
informacji w tym zakresie 
– 0 pkt.

10

4.

Projekt realizowany jest w
partnerstwie  podmiotów z
różnych sektorów,
zapewniając kompleksowe
podejście do rozwiązywania
indywidualnych potrzeb i
potrzeb grupy docelowej.

Ze względu na konieczność zapewnienia w projekcie 
kompleksowego wsparcia będą przyznawane 
preferencje punktowe za
partnerstwo przy realizacji projektu z jednostkami 
samorządu terytorialnego, z jednostkami spoza 
sektora finansów publicznych, w szczególności z 
podmiotami ekonomii społecznej i przedsiębiorcami.

Projekt realizowany w 
partnerstwie podmiotów 
z różnych sektorów  15 
pkt. 
Brak spełnienia ww. 
warunków lub brak 
informacji w tym zakresie 
– 0 pkt.

15



Kryteria szczegółowe wyboru projektów 

konkursowych i pozakonkursowych  w 

ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 ze 

środków EFS

Poddziałanie10.1.3

Poddziałanie 10.1.4



KRYTERIA DOSTĘPU 
Poddziałanie 10.1.3(10i)
Typ projektu – („REALIZACJA PROGRAMÓW STYPENDIALNYCH (PROJEKT POZAKONKURSOWY”)) – kształcenie uczniów

L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja Liczba punktów

1.

W ramach projektu 
przewidziano 
udzielenie co 
najmniej 65% 
stypendiów uczniom 
mieszkającym na 
obszarach wiejskich.

Projekt jest kierowany przede wszystkim do uczniów
mieszkających na terenach wiejskich.
Obszary wiejskie należy rozumieć zgodnie z definicją
Głównego Urzędu Statystycznego, która opiera się na
podziale jednostek administracyjnych zastosowanym w
rejestrze TERYT. Według GUS, obszarami wiejskimi są
tereny położone poza granicami administracyjnymi
miast - obszary gmin wiejskich oraz część wiejska (leżąca
poza miastem) gminy miejsko – wiejskiej.
Wyodrębnienie części wiejskiej w ramach gminy miejsko
– wiejskiej możliwe jest dzięki odrębnemu
identyfikatorowi terytorialnemu.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie.
Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do
otrzymania dofinansowania. Ocena kryterium jest 0/1.
Uzyskanie oceny „0” powoduje skierowanie wniosku do
poprawy/uzupełnienia.

0/1 1



2.

Wnioskodawca zapewnia 
co najmniej 5 % wkładu 
własnego tj. wkładu 
pochodzącego ze środków 
publicznych.

Montaż finansowy dla województwa mazowieckiego został
przyjęty w Kontrakcie Terytorialnym i zaakceptowany przez
Instytucję Zarządzającą RPO WM. Wkład własny rozumiany jest
jako wkład pochodzący ze środków publicznych(pieniężny i/lub
niepieniężny).
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku 
o dofinansowanie.
Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do otrzymania
dofinansowania. Ocena kryterium jest 0/1. Uzyskanie oceny „0”
powoduje skierowanie wniosku do poprawy/uzupełnienia.

0/1 1

3.

W celu zapewnienia 
efektywności wsparcia, 
podejmowane działania 
powinny być zgodne z 
przeprowadzoną diagnozą 
grupy docelowej oraz mieć 
charakter 
zindywidualizowany.

Wsparcie udzielane grupie docelowej w ramach projektu jest
zindywidualizowane i kompleksowe (tj. odpowiada na wszystkie
zdiagnozowane kwestie problemowe), a działania przewidziane
do realizacji w projekcie odpowiadają potrzebom grupy objętej
wsparciem, wskazanym w diagnozie RPO WM oraz analizie
przeprowadzonej przez Wnioskodawcę dla potrzeb projektu.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku 
o dofinansowanie.
Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do otrzymania
dofinansowania. Ocena kryterium jest 0/1. Uzyskanie oceny „0”
powoduje skierowanie wniosku do poprawy/uzupełnienia.

0/1 1



KRYTERIA DOSTĘPU
Poddziałanie 10.1.4 (10i)
Typ projektu –
– ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DO EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ POPRZEZ:

TWORZENIE MIEJSC EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ;
PROWADZENIE ZAJĘĆ DODATKOWYCH;
WSPARCIE NAUCZYCIELI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ (JAKO ELEMENT PROJEKTU).

L.p. Kryterium Opis kryterium
(wskazówki pomocnicze do weryfikacji)

Punktacja Liczba punktów

1.

W przypadku tworzenia w ramach projektu  nowych 
miejsc wychowania przedszkolnego muszą zostać 
spełnione  łącznie następujące warunki:

wsparcie skutkuje zwiększeniem liczby miejsc 

przedszkolnych podlegających pod konkretny organ 

prowadzący na terenie danej gminy/miasta w 

stosunku do danych z roku poprzedzającego rok 

rozpoczęcia realizacji projektu;

liczba utworzonych w ramach udzielonego 

wsparcia nowych miejsc wychowania 

przedszkolnego odpowiada faktycznemu 

i prognozowanemu w perspektywie 3-letniej 

zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej 

na terenie gminy/miasta, na których są one 

tworzone. Interwencja nie jest możliwa w sytuacji, 

gdy zapotrzebowanie na usługi edukacji 

przedszkolnej w obszarze objętym działaniami 

projektowymi może być zaspokojone przy 

dotychczasowej liczbie miejsc wychowania 

przedszkolnego.

Tworzenie nowych miejsc w ośrodkach wychowania 
przedszkolnego   w sposób rzeczywisty  przyczynia się do 
zwiększenia stopnia upowszechnienia edukacji 
przedszkolnej na terenach wymagających wsparcia. 
Ponadto powyższe kryterium ma za zadanie wesprzeć 
proces weryfikacji rzeczywistego zapotrzebowania oraz  
prognozowanej skuteczności wsparcia realizowanego 
poprzez tworzenie w ramach projektu. Beneficjent 
zobowiązany jest do przedstawienia stosownych 
informacji wskazujących na spełnienie kryterium w treści 
wniosku o dofinansowanie. 
We wniosku o dofinansowanie projektu należy wskazać:
•dane określające liczbę miejsc przedszkolnych na 
obszarze danej gminy/ miasta na prawach powiatu/ 
dzielnicy  w roku poprzedzającym rok rozpoczęcia 
realizacji projektu.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie.
Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do 
otrzymania dofinansowania. Ocena kryterium jest 0/1. 
Uzyskanie oceny „0” jest jednoznaczne z odrzuceniem 
projektu.

0/1 1



2.

Wnioskodawca zapewni trwałość utworzonych 
w ramach projektu miejsc wychowania 
przedszkolnego (oraz miejsc istniejących przed 
datą rozpoczęcia realizacji projektu określoną 
we wniosku o dofinansowanie) przez okres co 
najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji 
projektu. Trwałość jest rozumiana jako 
instytucjonalna gotowość ośrodków 
wychowania przedszkolnego do świadczenia 
usług przedszkolnych (podstawy programowej 
oraz zajęć dodatkowych w zakresie 
realizowanym w ramach projektu) w ramach 
utworzonych w projekcie miejsc wychowania 
przedszkolnego.

Kryterium ma na celu zapewnienie trwałości efektów 
realizacji projektu. W celu spełnienia przedmiotowego 
kryterium we wniosku o dofinansowanie należy zamieścić  
deklarację zgodną w treści z wymogami kryterium.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie.
Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do 
otrzymania dofinansowania. Ocena kryterium jest 0/1. 
Uzyskanie oceny „0” jest jednoznaczne z odrzuceniem 
projektu.

0/1 1

3.

Dodatkowe zajęcia mogą być realizowane w 
ośrodkach wychowania przedszkolnego, w 
których, w takim samym zakresie nie były one 
finansowane od co najmniej 12 miesięcy 
(liczone od dnia  wyznaczonego w 
dokumentacji konkursu jako pierwszy dzień 
składania w odpowiedzi na konkurs  wniosków 
o dofinansowanie).  Dotyczy jeśli przewiduje 
się realizację dodatkowych zajęć.

Wsparcie realizowane w ramach projektu ma mieć charakter 
wsparcia uzupełniającego i nie powinno zastępować działań 
realizowanych uprzednio poza projektem. 
Projektodawca zobowiązany jest przedstawić stosowne 
informacje oraz odpowiedniej treści oświadczenie we 
wniosku o dofinansowanie. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie.
Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do 
otrzymania dofinansowania. Ocena kryterium jest 0/1. 
Uzyskanie oceny „0” jest jednoznaczne z odrzuceniem 
projektu.

0/1 1



4.

Okres realizacji projektu nie 
przekracza 16 miesięcy a 
maksymalny okres finansowania w 
ramach projektu działalności 
bieżącej nowo utworzonych miejsc 
wychowania przedszkolnego jest 
nie dłuższy niż 12 miesięcy. 

Ograniczony czas realizacji projektu powinien skutkować precyzyjnym 
planowaniem przez projektodawców zamierzonych przedsięwzięć, co 
powinno wpłynąć na zwiększenie efektywności oraz sprawne rozliczanie 
finansowe wdrażanych projektów. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o 
dofinansowanie.
Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do otrzymania 
dofinansowania. Ocena kryterium jest 0/1. Uzyskanie oceny „0” jest 
jednoznaczne z odrzuceniem projektu.

0/1 1

5.

Maksymalny okres finansowania w 
ramach projektu realizacji 
dodatkowych zajęć w ośrodkach 
wychowania przedszkolnego, 
odbywa się przez okres nie dłuższy 
niż  12 miesięcy (dotyczy jeśli 
przewiduje się realizację 
dodatkowych zajęć). 

Celem wprowadzenia kryterium jest objęcie wsparciem ze środków EFS jak 
największej liczby Beneficjentów. Ograniczony okres finansowania  projektu 
wpłynie na zwiększenie efektywności kosztowej projektu którego działania 
przełożą się na osiąganie założonych wskaźników.

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o 
dofinansowanie.
Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do otrzymania 
dofinansowania. Ocena kryterium jest 0/1. Uzyskanie oceny „0” jest 
jednoznaczne z odrzuceniem projektu.

0/1 1

6.
Wnioskodawca zapewnia 20% 
wkład własny.

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o 
dofinansowanie.
Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do otrzymania 
dofinansowania. Ocena kryterium jest 0/1. Uzyskanie oceny „0” jest 
jednoznaczne z odrzuceniem projektu.

0/1 1



7.

Koszt realizacji każdego rodzaju zajęć  
dodatkowych dla dziecka objętego 
wsparciem nie może przekroczyć kwoty 246 
euro przeliczonej na PLN kursem wskazanym 
w regulaminie konkursu (dotyczy jeśli 
przewiduje się realizację dodatkowych zajęć).
Powyższe warunki nie mają zastosowania w 
przypadku realizacji dodatkowych zajęć dla 
dzieci z niepełnosprawnościami.

Kalkulacje w przedmiotowym kryterium ustalone są na 
podstawie Załącznika 2. Metodologia szacowania wartości 
docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w RPO 
WM 2014-2020 w oparciu na wynikach z badania 
ewaluacyjnego Ocena ośrodków wychowania 
przedszkolnego, utworzonych lub wspartych ze środków 
finansowych EFS w ramach Poddziałania 9.1.1 POKL.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie.
Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do 
otrzymania dofinansowania. Ocena kryterium jest 0/1. 
Uzyskanie oceny „0” jest jednoznaczne z odrzuceniem 
projektu.

0/1 1

8.

Wnioskodawca zapewnia, że realizacja 
wsparcia w zakresie doskonalenia 
umiejętności i kompetencji zawodowych 
nauczycieli ośrodków wychowania 
przedszkolnego została poprzedzona 
diagnozą stopnia przygotowania nauczycieli 
do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w 
tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi oraz analizą zapotrzebowania 
ośrodka wychowania przedszkolnego na 
nabycie przez nią określonych kompetencji i 
kwalifikacji (dotyczy jeśli przewiduje się 
wsparcie nauczycieli).

Kryterium ma na celu zapewnienie, iż wsparcie w zakresie 
doskonalenia nauczycieli będzie stanowiło działania 
uzupełniające pozostałe działania realizowane w ramach 
projektu, co w sposób rzeczywisty będzie miało wpływ na 
podniesienie poziomu jakości oferowanej w ramach 
projektu edukacji przedszkolnej.
Diagnoza musi zostać przeprowadzona przed złożeniem 
wniosku o dofinansowanie.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie.
Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do 
otrzymania dofinansowania. Ocena kryterium jest 0/1. 
Uzyskanie oceny „0” jest jednoznaczne z odrzuceniem 
projektu.

0/1 1



9.

Wsparcie na rzecz doskonalenia umiejętności 
i kompetencji zawodowych nauczycieli nie 
może być finansowane w ramach projektu 
dłużej niż finansowanie w ramach projektu 
działalności bieżącej nowo utworzonych 
miejsc wychowania przedszkolnego (dotyczy 
jeśli przewiduje się wsparcie nauczycieli). 

Kryterium ma na celu zapewnienie, iż wsparcie w zakresie 
doskonalenia nauczycieli będzie stanowiło działania 
uzupełniające pozostałe działania realizowane w ramach 
projektu, co w sposób rzeczywisty będzie miało wpływ na 
podniesienie poziomu jakości oferowanej w ramach 
projektu edukacji przedszkolnej.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie.
Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do 
otrzymania dofinansowania. Ocena kryterium jest 0/1. 
Uzyskanie oceny „0” jest jednoznaczne z odrzuceniem 
projektu.

0/1 1

10.

Roczny koszt przypadający na jedno 
utworzone w ramach projektu miejsce 
przedszkolne nie przekroczy kwoty 2081 
euro przeliczonej na PLN kursem wskazanym 
w regulaminie konkursu (dotyczy zadań 
merytorycznych z wyłączeniem zajęć 
dodatkowych).
Powyższy warunek nie ma zastosowania w 
przypadku tworzenia nowych miejsc 
przedszkolnych dla dzieci z 
niepełnosprawnościami.

Koszt jednostkowy ustalony na podstawie Załącznika 2. 
Metodologia szacowania wartości docelowych dla 
wskaźników wybranych do realizacji w RPO WM 2014-2020 
w oparciu na wynikach z badania ewaluacyjnego Ocena 
ośrodków wychowania przedszkolnego, utworzonych lub 
wspartych ze środków finansowych EFS w ramach 
Poddziałania 9.1.1 POKL.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie.
Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do 
otrzymania dofinansowania. Ocena kryterium jest 0/1. 
Uzyskanie oceny „0” jest jednoznaczne z odrzuceniem 
projektu.

0/1 1



11.

Beneficjent składa nie więcej niż 
dwa wnioski o dofinansowanie 
projektu w ramach danego 
konkursu  w tym, jako lider lub 
partner, gdy wniosek jest składany 
w partnerstwie (w przypadku j.s.t
ograniczenie liczby składanych 
wniosków dotyczy jednostki 
organizacyjnej samorządu  
terytorialnego, nie  zaś samej j.s.t). 
W przypadku miasta stołecznego 
Warszawy ograniczenie dotyczy 
dzielnicy. 

Wprowadzone kryterium daje szansę otrzymania 
wsparcia przez większą liczbę beneficjentów z terenu 
Mazowsza. Jednocześnie ocenia się, że kryterium to 
będzie sprzyjać kompleksowości udzielanego w ramach 
projektu  wsparcia. W przypadku złożenia więcej niż 
dwóch wniosków, w którym dany podmiot występuje 
jako lider lub partner IOK odrzuca wszystkie złożone w 
odpowiedzi na konkurs wnioski, których taka sytuacja 
dotyczy, w związku z niespełnieniem kryterium dostępu. 
W przypadku wycofania jednego lub obydwu wniosków 
o dofinansowanie projektodawca ma prawo złożyć 
kolejny wniosek/kolejne dwa wnioski.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie rejestru 
prowadzonego w ramach Lokalnego Systemu 
Informatycznego.
Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do 
otrzymania dofinansowania. Ocena kryterium jest 0/1. 
Uzyskanie oceny „0” jest jednoznaczne z odrzuceniem 
projektu.

0/1 1



KRYTERIA MERYTORYCZNE – SZCZEGÓŁOWE
Poddziałanie 10.1.4 (10i)

 Typ projektu –
– ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DO EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ POPRZEZ:

TWORZENIE MIEJSC EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ;
PROWADZENIE ZAJĘĆ DODATKOWYCH;
WSPARCIE NAUCZYCIELI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ (JAKO ELEMENT PROJEKTU).

L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja Liczba punktów

1.

Projekt zakłada objęcie wsparciem i 
uwzględnia potrzeby dzieci z 
niepełnosprawnościami tj posiadających 
orzeczenie lub opinię z poradni 
psychologiczno-pedagogicznej 
(orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego z uwagi na 
niepełnosprawność wydane przez zespół 
z poradni psychologiczno-pedagogicznej 
lub orzeczenie o potrzebie zajęć 
rewalidacyjno – wychowawczych lub 
opinia z poradni psychologiczno-
pedagogicznej o potrzebie wczesnego 
wspomagania rozwoju).
Wsparciem powinno zostać objętych
min. 50 % dzieci z
niepełnosprawnościami uczęszczających
do danej placówki.

Aby kryterium zostało uznane za 
spełnione Wnioskodawca powinien: 
wskazać w sposób jednoznaczny jakie 
działania dostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych zostaną zrealizowane 
w ramach projektu. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku o 
dofinansowanie.

Wnioskodawca zakłada 
udział w projekcie 
wymaganej liczby dzieci  
niepełnosprawnych oraz 
wskazuje w sposób 
jednoznaczny jakie 
działania zostaną 
zrealizowane w ramach 
projektu na rzecz 
niepełnosprawnych– 5 
pkt. 
Brak spełnienia ww. 
warunków lub brak 
informacji w tym 
zakresie – 0 pkt.

5



2.

Projekt zakłada realizację na 
obszarze gminy, której poziom 
upowszechnienia edukacji 
przedszkolnej znajduje się 
poniżej średniego poziomu 
określonego dla województwa 
mazowieckiego.

Preferowane będzie wsparcie istniejących oraz tworzenie 
nowych ośrodków wychowania przedszkolnego na 
obszarach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji 
przedszkolnej. Aby kryterium zostało uznane za 
spełnione wszystkie gminy z obszaru objętego 
wsparciem w ramach projektu muszą zostać wymienione 
na stanowiącej załącznik do regulaminu konkursu liście 
gmin charakteryzujących się stopniem upowszechnienia 
edukacji przedszkolnej poniżej średniej wartości dla 
województwa mazowieckiego.

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie.

Wnioskodawca zakłada jako 
obszar realizacji projektu 
jedynie jednostkę./jednostki  
samorządu terytorialnego   
wymienioną w Załączniku do 
regulaminu konkursu – 5 pkt. 
Brak spełnienia ww. 
warunków lub brak 
informacji w tym zakresie – 0 
pkt.

5

3.

Wsparcie jest kierowane do 
organów ośrodków 
wychowania przedszkolnego 
albo ośrodków wychowania 
przedszkolnego, które nie 
korzystały ze środków EFS 
dostępnych w latach 2007 –
2013 w ramach Poddziałania
9.1.1 Zmniejszenie nierówności 
w stopniu upowszechniania 
edukacji przedszkolnej PO KL.

Aktywizacja potencjalnych Beneficjentów, którzy nie 
aplikowali dotychczas o środki EFS jest jednym z 
elementów umożliwiających osiągnięcie założeń 
Programu. 
Organ prowadzący jest zobowiązany wskazać we 
wniosku aplikacyjnym oświadczenie, że ośrodek 
dotychczas nie otrzymał wsparcia w ramach Podziałania 
9.1.1 POKL Zmniejszenie nierówności w stopniu 
upowszechnienia edukacji przedszkolnej POKL. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie.

Wnioskodawca dotychczas 
nie otrzymał wsparcia w 
ramach Poddziałania 9.1.1 
POKL Zmniejszenie 
nierówności w stopniu 
upowszechnienia edukacji 
przedszkolnej POKL – 5 pkt.
Brak spełnienia ww. 
warunków lub brak 
informacji w tym zakresie – 0 
pkt.

5



4.

Projekt zakłada przeznaczenie 
50% 
nowotworzonych/doposażanych
miejsc wychowania 
przedszkolnego dla dzieci, 
dotychczas nieuczestniczących w 
edukacji przedszkolnej, 
wyłącznie z obszarów wiejskich.

Preferowane będzie tworzenie nowych ośrodków 
wychowania przedszkolnego/

modernizacja istniejących w celu objęcia systemem 
wychowania przedszkolnego dzieci z terenów 
wiejskich pozbawionych dotychczas takiej możliwości. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie.

Wnioskodawca zakłada udział 
w projekcie wymaganej liczby 
dzieci – 5 pkt.
Brak spełnienia ww. 
warunków lub brak 
informacji w tym zakresie – 0 
pkt.

5



Kryteria szczegółowe wyboru 

projektów konkursowych i 

pozakonkursowych  w ramach 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014 –

2020 ze środków EFS

Poddziałanie 10.3.2

Poddziałanie 10.3.4



KRYTERIA DOSTĘPU 
Poddziałanie 10.3.2 (10iv)
Typ projektu – („REALIZACJA PROGRAMÓW STYPENDIALNYCH (PROJEKT POZAKONKURSOWY”)) – kształcenie zawodowe

L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja Liczba punktów

1.

Wnioskodawca 
zapewnia co najmniej
10 % wkładu własnego 
tj. wkładu 
pochodzącego ze 
środków publicznych.

Montaż finansowy dla województwa mazowieckiego został przyjęty w 
Kontrakcie Terytorialnym i zaakceptowany przez  Instytucję 
Zarządzającą RPO WM. Wkład własny rozumiany jest jako wkład 
pochodzący ze środków publicznych (pieniężny i/lub niepieniężny). 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o 
dofinansowanie.
Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do otrzymania 
dofinansowania. Ocena kryterium jest 0/1. Uzyskanie oceny powoduje 
skierowanie wniosku do poprawy/uzupełnienia.

0/1 1

2.

W celu zapewnienia 
efektywności 
wsparcia, 
podejmowane 
działania powinny być 
zgodne z 
przeprowadzoną 
diagnozą grupy 
docelowej oraz mieć 
charakter 
zindywidualizowany.

Wsparcie udzielane grupie docelowej w ramach projektu jest 
zindywidualizowane i kompleksowe (tj. odpowiada na wszystkie 
zdiagnozowane kwestie problemowe), a działania przewidziane do 
realizacji w projekcie odpowiadają potrzebom grupy objętej 
wsparciem, wskazanym w diagnozie RPO WM oraz analizie 
przeprowadzonej przez Wnioskodawcę dla potrzeb projektu.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o 
dofinansowanie.
Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do otrzymania 
dofinansowania. Ocena kryterium jest 0/1. Uzyskanie oceny „0” 
powoduje skierowanie wniosku do poprawy/uzupełnienia.

0/1 1



KRYTERIA DOSTĘPU 
Poddziałanie 10.3.4 (10iv)
Typ projektu – („WSPARCIE KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO OSÓB DOROSŁYCH”)

L.p. Kryterium Opis kryterium
(wskazówki pomocnicze do weryfikacji)

Punktacja Liczba 
punktów

1.

Wnioskodawca zapewnia 
wkład własny w 
wysokości minimum 10%. 
Wkład własny dotyczy 
wkładu pochodzącego ze 
środków publicznych i/lub 
prywatnych.
Wkład własny może 
wnieść Partner w 
projekcie.

Montaż finansowy został przyjęty w Kontrakcie Terytorialnym i 
zaakceptowany przez Instytucję Zarządzającą RPO WM. Wkład 
własny rozumiany jest jako wkład pochodzący ze środków 
publicznych i/lub prywatnych (pieniężny i/lub niepieniężny).
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o 
dofinansowanie.
Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do otrzymania 
dofinansowania. Ocena kryterium jest 0/1. Uzyskanie oceny „0” jest 
jednoznaczne z odrzuceniem projektu.

0/1 1

2.
Okres realizacji projektu 
nie przekracza 24 
miesięcy   

Ograniczony czas realizacji projektu powinien skutkować 
precyzyjnym planowaniem przez projektodawców zamierzonych 
przedsięwzięć, co powinno wpłynąć na zwiększenie efektywności 
oraz sprawne rozliczanie finansowe wdrażanych projektów. 
Jednocześnie limit czasowy powinien pozwolić na objęcie wszystkich 
beneficjentów zakładanymi formami wsparcia dając również 
możliwość podjęcia działań zaradczych w przypadku trudności w 
realizacji projektu.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o 
dofinansowanie.
Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do otrzymania 
dofinansowania. Ocena kryterium jest 0/1. Uzyskanie oceny „0” jest 
jednoznaczne z odrzuceniem projektu.

0/1 1



3. 

Projekt przewiduje formalne potwierdzenie 
nabytych w trakcie jego realizacji 
kwalifikacji, co  odbywa się poprzez 
egzamin przeprowadzany przez 
wnioskodawcę lub podmiot zewnętrzny., 
Wnioskodawca lub podmiot zewnętrzny 
musi posiadać uprawnienia do 
egzaminowania w zakresie zgodnym z 
realizowanymi szkoleniami, a uprawnienia 
muszą zostać nadane w drodze akredytacji 
przez uprawnioną instytucję. 

We wniosku o dofinansowanie należy  wskazać 
instytucję akredytującą procedurę egzaminacyjną, 
gwarantującą jej bezstronność i wiarygodność.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie.
Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do 
otrzymania dofinansowania. Ocena kryterium jest 0/1. 
Uzyskanie oceny „0” jest jednoznaczne z odrzuceniem 
projektu. 0/1 1



KRYTERIA MERYTORYCZNE – SZCZEGÓŁOWE
Poddziałanie 10.3.4 (10iv)
Typ projektu – („WSPARCIE KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO OSÓB DOROSŁYCH”)

L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja Liczba punktów

1.

Wsparciem w 
ramach projektu 
objęto minimum 
50 osób.

Kryterium będzie weryfikowane na 
podstawie treści wniosku o 
dofinansowanie. Kryterium 
podyktowane jest potrzebą 
zapewnienia wyższej efektywności 
kosztowej.

W przypadku objęcia 
wsparciem minimum 50 osób 
– 5 pkt.
W przypadku objęcia 
wsparciem mniejszej liczby 
osób – 0 pkt. 

5



2.

Projekt odpowiada 
na zdiagnozowane 
potrzeby gospodarki 
w sektorach 
istotnych z  punktu 
widzenia 
Inteligentnej 
Specjalizacji 
Województwa 
Mazowieckiego.

Wnioskodawca wykazał że projekt odpowiada 
na  potrzeby sektorów gospodarki, których 
aktywność innowacyjna przyczynia się do 
rozwoju regionu w obszarach Inteligentnych 
specjalizacji WM na podstawie Załącznika nr  
1. Inteligentna Specjalizacja Województwa 
Mazowieckiego do Regionalnej Strategii 
Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku.

Kryterium zostanie zweryfikowane na
podstawie treści wniosku o dofinansowanie.

W przypadku wykazania w 
projekcie zgodności z 
Inteligentną Specjalizacją 
Województwa 
Mazowieckiego. – 5 pkt.
W przypadku braku 
informacji lub braku 
zgodności z Inteligentną 
Specjalizacją 
Województwa 
Mazowieckiego  - 0 pkt.

5

3.

50% ogólnej liczby 
uczestników, którym 
w ramach projektu 
udzielono wsparcia 
mieszka na obszarach 
wiejskich 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie 
treści wniosku o dofinansowanie. Kryterium 
podyktowane jest dużą liczbą osób 
bezrobotnych zamieszkałych na obszarach 
wiejskich, którzy nie mogą znaleźć 
zatrudnienia z powodu 
niskich/nieadekwatnych do lokalnych potrzeb 
kwalifikacji zawodowych

W przypadku objęcia 
wsparciem minimum 50% 
mieszkańców obszarów 
wiejskich– 5 pkt.
W przypadku objęcia 
wsparciem mniejszej liczby 
osób – 0 pkt.

5



Kryteria szczegółowe wyboru 

projektów konkursowych i 

pozakonkursowych  w ramach 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 

ze środków EFS

Działanie 11.1



OP XI Pomoc Techniczna – kryteria wyboru
Kryteria formalne 

L.p. Nazwa kryterium Opis kryterium Punktacja

1.

Wniosek o dofinansowanie 
projektu sporządzony na 
obowiązującym formularzu 
(Zakres kryterium zależy od 
osiągnięcia funkcjonalności przez 
LSI. W przypadku obowiązywania 
tylko i wyłącznie wersji 
elektronicznej wniosku wymóg 
zostanie usunięty)

Wniosek o dofinansowanie projektu sporządzony przy użyciu Generatora 
Wniosku dostępnego na stronach internetowych, obowiązującego dla danego 
działania.

0/1

2.
Kompletność złożonego Wniosku 
o dofinansowanie projektu i 
załączników

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,

0/1



Kryteria merytoryczne

3.

Uprawnienia 
beneficjenta do 
ubiegania się o 
dofinansowanie

Beneficjent wskazany w Szczegółowym opisie osi priorytetowych 
RPO WM

0/1

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.

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

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

0/1

7.

Zgodność z Instrukcją
dotyczącą 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

0/1



8.

Zgodność ze Strategią  
Komunikacji Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa 
Mazowieckiego 2014-2020

Ocena zgodności z ww. dokumentem zatwierdzonym przez Zarząd 
Województwa

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.

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. 

0/1

11.
Zgodność projektu z zasadą 
zrównoważonego rozwoju

W ramach kryterium Wnioskodawca powinien wykazać 
pozytywny lub neutralny wpływ projektu na politykę 
zrównoważonego rozwoju.

0/1



12. Właściwy dobór wskaźników

Kryterium pozwoli zweryfikować prawidłowe określenie 
wskaźników realizacji projektu (czas, jednostki miary, źródło 
pozyskania danych) 0/1

13. Wykonalność projektu

Ocena czy projekt ma szanse realizacji we wnioskowanym 
okresie

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” 

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. Korekta po uwagach KE 

0/1



Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich 
UMWM w Warszawie

al. Solidarności 61
03-402 Warszawa
dsrr@mazovia.pl

Dziękuję za uwagę!


