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Streszczenie 
 

Cel badania 

Głównym celem badania była ocena trafności, efektywności i skuteczności systemu wyboru i oceny projektów, 
w tym kryteriów wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na 
lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020). 

Zakres badania 

Zakres przedmiotowy badania koncentrował się na 3 głównych obszarach: (1) systemie wyboru projektów (z 
wyłączeniem kryteriów oceny projektów) wraz z przebiegiem oceny i wyboru projektów w ramach 
RPO WM 2014-2020, (2) kryteriach wyboru projektów oraz (3) procedurze odwoławczej. 

Metodologia badania 

Ocena systemu wyboru projektów i kryteriów w ramach RPO WM 2014-2020 została przeprowadzona w oparciu 
o szeroki wachlarz technik badawczych o charakterze ilościowym i jakościowym ze znaczącą rolą desk research 
(badania danych zastanych). Każdy z obszarów badawczych wchodzących w zakres badania podlegał analizie 
stanowiącej syntezę wielu metod i technik badawczych. Do zgromadzenia danych badawczych zastosowano 
cztery metody jakościowe (desk research, zogniskowane wywiady grupowe, indywidulne wywiady pogłębione, 
indywidulane pogłębione wywiady telefoniczne), jedną metodę ilościową (wspomagane komputerowo wywiady 
telefoniczne), jedną metodę monograficzną (Customer Journey Map) i jedną metodę heurystyczną (panel 
ekspertów). Ponadto przeprowadzono analizę danych zawartych w kartach oceny wniosków. 

Ocena systemu wyboru projektów RPO WM 2014-2020, w tym przebiegu oceny i wyboru 
projektów 

Prawidłowość rozplanowania konkursów 

W opinii Ewaluatora sposób rozplanowania konkursów w ramach RPO WM 2014-2020 jest właściwy i sprzyja 
możliwości osiągnięcia celów programu, w tym osiągnięcia założonych wartości wskaźników produktu 
i wskaźników finansowych określonych w Ramach wykonania oraz wskaźników rezultatu bezpośredniego 
i długoterminowego. Uwarunkowania systemowe związane z wdrażaniem RPO WM 2014-2020 zostały 
uwzględnione przy rozplanowywaniu konkursów; minimalizowane jest również ryzyko niewydatkowania 
środków. Rozplanowanie konkursów jest dopasowane do potrzeb i możliwości wnioskodawców, cech projektów 
oraz potencjału instytucjonalnego RPO WM 2014-2020 w zakresie oceny i wyboru projektów. 

Transparentność (przejrzystość) i bezstronność systemu wyboru projektów 

Ewaluator ocenił, że zasada transparentności systemu oceny i wyboru projektów jest przestrzegana, co znajduje 
swój wyraz głównie w procedurze odwoławczej. Wnioskodawcy są w dostatecznym stopniu informowani 
o przebiegu oceny ich wniosków; informacje o postępie w realizacji konkursów są skutecznie upowszechniane za 
pośrednictwem portalu internetowego RPO WM 2014-2020 oraz poczty internetowej. System oceny i wyboru 
projektów zapewnia warunki do bezstronnej i obiektywnej oceny projektów poprzez włączenie w system oceny 
ekspertów zewnętrznych oceniających wnioski oraz angażowanie do oceny każdego wniosku na poszczególnych 
etapach oceny dwóch lub więcej osób. 

Ocena procedury odwoławczej 

W konkursach w ramach RPO WM 2014-2020 wnioskodawcom przysługuje prawo odwołania się od negatywnej 
oceny. Odwołanie składane jest w przypadku, gdy projekt nie uzyskał wymaganej liczby punktów lub nie spełnił 
kryteriów wyboru projektów formalnych i/lub dostępu. Znacząca większość autorów wniosków negatywnie 
ocenionych korzysta z prawa do wniesienia odwołania od oceny. Aktywność odwoławcza wnioskodawców 
determinowana jest przez (1) rok, w którym rozstrzygnięto konkurs (im później, tym większa szansa, że odwołanie 
zostanie złożone), (2) etap oceny (większe jest prawdopodobieństwo, że odwołanie będzie dotyczyło oceny 
formalnej niż merytorycznej) oraz (3) sektor własności (jednostki publiczne charakteryzuje względnie najmniejsza 
gotowość do protestowania), a po części – również oś priorytetową, której dotyczył konkurs. Podobne 
determinanty wpływają na skuteczność składanych odwołań. Z biegiem czasu procedura odwoławcza staje się 
coraz bardziej wystandaryzowana. 
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Sposób organizacji oceny i wyboru projektów  

Zastrzeżeń Ewaluatora nie budzą stosowane kanały komunikacji. Działania informacyjno-promocyjne w ramach 
RPO WM 2014-2020 są warunkowane zapisami Strategii komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, która ma zapewnić realizację działań komunikacyjnych 
RPO WM 2014-2020 w celu prawidłowego i efektywnego wdrażania programu. Oficjalne wsparcie merytoryczne 
wnioskodawców i potencjalnych wnioskodawców RPO WM 2014-2020 udzielane jest przy wykorzystaniu 
5 narzędzi: szkoleń realizowanych przez IZ i IP RPO WM 2014-2020, informacji zawartych na oficjalnej stronie 
WWW programu (www.funduszedlamazowsza.eu), oficjalnych publikacji, infolinii oraz punktów informacyjnych 
Funduszy Europejskich. W tym kontekście szczególnie ciekawe jest spostrzeżenie, że ostatnie 2 dekady obecności 
i aktywności firm zewnętrznych, wspierających w pozyskaniu dofinansowania skutkują utrwaleniem się ich 
pozycji w świadomości respondentów. Jak pokazują wyniki ankiety telefonicznej, wnioskodawcy niejednokrotnie 
wskazują tego typu instytucje jako kanały informacyjne równoprawne względem tych oficjalnych.  

W praktyce około 75% wnioskujących wykorzystuje od 2 do 4 kanałów informacyjnych; do najpopularniejszych 
narzędzi upowszechniania informacji wśród wnioskodawców RPO WM 2014-2020 należą strona WWW 
(81% wnioskodawców z nich korzysta) i publikacje (wykorzystywane przez 60% wnioskodawców). Ponadto 
występuje wyraźna segmentacja wśród wnioskujących pod względem intensywności wykorzystania kanałów 
informacyjnych oraz towarzyszącego im przekonania o ich komplementarności lub wzajemnej zastępowalności. 

Ocena potencjału administracyjnego i eksperckiego IZ i IP RPO WM 2014-2020 jest pozytywna w zakresie jego 
adekwatności do potrzeb procesu oceny i wyboru projektów. Czas przeznaczony na etap oceny i wybór projektów 
jest określony prawidłowo i zgodny z zapisami aktów prawnych. 

System wyboru projektów uwzględnia potrzebę wyboru projektów innowacyjnych i sprzyja wyborowi tych 
projektów poprzez wprowadzenie odpowiednich zapisów w dokumentach. Wybór projektów innowacyjnych 
umożliwiają odpowiednie kryteria wyboru projektów, które w sposób bezpośredni odnoszą się do wymiaru 
innowacyjności projektów. 

System wyboru projektów RPO WM 2014-2020 sprzyja również wyborowi projektów komplementarnych. Do 
przygotowywania projektów, które okażą się komplementarne, wnioskodawców mają zachęcić dodatkowe 
punkty przyznawane za spełnianie kryteriów odnoszących się do komplementarności.  

Ocena funkcjonalności systemów informatycznych wspierających proces wyboru projektów 

Potrzeby wnioskodawców, IP RPO WM 2014-2020 i ekspertów oceniających wnioski w zakresie funkcjonowania 
systemu oceny i wyboru projektów ma zaspokajać system informatyczny MEWA 2.0 – oryginalne rozwiązanie 
informatyczne zaprojektowane i stworzone na potrzeby RPO WM 2014-2020. MEWA 2.0 umożliwia składanie 
i ocenę wniosków o dofinansowanie w wersji elektronicznej oraz wspiera proces gromadzenia i przechowywania 
dokumentacji konkursowej. Zasadność wprowadzenia tego narzędzia jest niekwestionowana przez jego 
użytkowników, niemniej wymaga ono dalszego rozwijania i poprawiania funkcjonalności. 

Ocena sposobu sformułowania kryteriów wyboru projektów oraz ich definicji 
Sposób formułowania kryteriów w odniesieniu do osi priorytetowych współfinansowanych w ramach EFS 

Zastosowane kryteria wyboru projektów generalnie zostały sformułowane prawidłowo. Definicje kryteriów co 
do zasady są precyzyjne, jednoznaczne, szczegółowe i wyczerpujące. Sposób formułowania kryteriów zasadniczo 
nie pozostawia ekspertom oceniającym wnioski, członkom KOP i wnioskodawcom RPO WM 2014-2020 
przestrzeni do dowolnych interpretacji. Generalnie kryteria wyboru projektów są mierzalne i weryfikowalne. 
Wyjątki w tym zakresie zostały poddane analizie w rozdziale 3.3 (podrozdziały dotyczące osi priorytetowych 
8, 9 i 10) niniejszego raportu. Pewne wątpliwości odnośnie do sposobu formułowania kryteriów rodzą się 
w związku z występującymi niespójnościami opinii pomiędzy 2 ekspertami oceniającymi ten sam wniosek. 
Rozbieżności występują nawet w przypadku kryteriów zero-jedynkowych oraz relatywnie częściej w kryteriach 
merytorycznych szczegółowych.  

Sposób formułowania kryteriów w odniesieniu do osi priorytetowych współfinansowanych w ramach EFRR  

Jednoznaczność, precyzyjność i weryfikowalność kryteriów generalnie nie budzą większych wątpliwości oraz nie 
nastręczają wnioskodawcom i ekspertom oceniającym wnioski o dofinansowanie czy członkom KOP trudności 
interpretacyjnych. Kryteria generalnie zostały sformułowane prawidłowo. Wyjątki w tym zakresie zostały 
poddane analizie w rozdziale 3.3 niniejszego raportu. Pewne wątpliwości odnośnie do sposobu formułowania 
kryteriów rodzą się w związku z występującymi niespójnościami opinii pomiędzy 2 ekspertami oceniającymi ten 
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sam wniosek. W przypadku kryteriów zero-jedynkowych zjawisko to występuje rzadziej niż w osiach 
priorytetowych współfinansowanych z EFS. 

Ocena skuteczności systemu kryteriów wyboru projektów w odniesieniu do osi priorytetowych 
współfinansowanych w ramach EFS 

W ocenie Ewaluatora przyjęte kryteria wyboru projektów pozwalają na wybór i realizację projektów 
nakierowanych na osiąganie celów programu i przyczyniających się do osiągnięcia założonych wartości 
wskaźników (rezultatu bezpośredniego i produktu), w szczególności tych istotnych z punktu widzenia Ram 
wykonania. 

Skuteczność systemu kryteriów wyboru projektów jest zapewniana w głównej mierze poprzez adekwatne 
z punktu widzenia Ram wykonania programu planowanie i uruchamianie konkursów oraz uwzględnianie 
wskaźników (rezultatu bezpośredniego i produktu) w kryteriach wyboru projektów.  

Ocena skuteczności systemu kryteriów wyboru projektów w odniesieniu do osi priorytetowych 
współfinansowanych w ramach EFRR 

Przyjęte kryteria wyboru projektów pozwalają na wybór i realizację projektów nakierowanych na osiąganie celów 
programu oraz są nakierowane na wybór projektów przyczyniających się do osiągnięcia założonych wartości 
wskaźników (rezultatu bezpośredniego i produktu), w szczególności tych istotnych z punktu widzenia Ram 
wykonania. 

Dobre praktyki systemu wyboru projektów  

W RPO WM 2014-2020 można zidentyfikować dobre praktyki w zakresie rozwiązań zastosowanych w systemie 

oceny projektów oraz kryteriów wyboru projektów. Należą do nich: sposób planowania konkursów, współpraca 

z ekspertami przy opracowywaniu kryteriów wyboru projektów, spotkania ekspertów przed konkursem celem 

wspólnego uzgodnienia interpretacji kryteriów oceny i wyboru projektów, wprowadzenie kart ocen w wersji 

elektronicznej tworzące fundamenty przekształcenia się instytucji publicznych w organizacje inteligentne oraz 

panelowa ocena projektów.  

Wnioski i rekomendacje 

W wyniki przeprowadzenia badania sformułowano sześć rekomendacji i towarzyszących im wniosków 

 Wnioski Rekomendacje 

1. 

Kwoty podawane w opisie kryterium merytorycznego 
szczegółowego odnoszącego się do efektywności 
kosztowej w Działaniu 4.2 Efektywność energetyczna, typ 
projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej – w ramach planów inwestycyjnych dla 
subregionów objętych OSI problemowymi”  były 
określane w momencie tworzenia Programu i obecnie są 
one za niskie biorąc pod uwagę ceny rynkowe, które 
znacznie od tego czasu wzrosły. Szacuje się, że ze względu 
na popyt w sektorze budownictwa przyszły rok może być 
jeszcze trudniejszy pod tym względem i na rynku 
budowlanym będą żądane jeszcze wyższych ceny za te 
same prace i materiały. Wobec tego kryterium 
efektywności kosztowej określone na poziomie 285 338 
euro jest nieosiągalne dla większości obecnie 
realizowanych projektów budowlanych. Dodatkowo 
kryterium to szczególnie dyskryminuje duże, złożone 
obiekty. 

Sugeruje się podniesienie pułapu 
efektywności kosztowej projekt o ok. 30%, 
czyli do wartości 370 940 euro (w Działaniu 
4.2 Efektywność energetyczna, typ projektu 
„Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej – w ramach planów 
inwestycyjnych dla subregionów objętych 
OSI problemowymi”). 

2. 

Kryterium merytoryczne szczegółowe Gotowości 
projektu do realizacji (Działanie 5.1 Dostosowanie do 
zmian klimatu, typ projektu "Rozwój kompleksowych 
systemów małej retencji zgodnie z Programem Małej 
Retencji dla Województwa Mazowieckiego oraz 
zabezpieczenia spływu wód wezbraniowych” i Działanie 

Proponuje się dla wszystkich nowych 
naborów w ramach Działań 5.1 i 5.2 
uściślenie opisu kryterium Gotowości 
projektu do realizacji poprzez zawarcie  
zapisu określającego, że pozwolenie na 
budowę powinno być ważne nie krócej niż 6 
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5.2 Gospodarka odpadami, typ projektu „Rozwój 
infrastruktury selektywnego systemu zbierania odpadów 
komunalnych, ze szczególnym uwzględnieniem budowy i 
modernizacji Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych (PSZOK)”) promuje projekty posiadające 
pozwolenie na budowę/ realizację inwestycji lub 
prawomocne pozwolenie wodnoprawne.  
Zdaniem ekspertów istnieje ryzyko, że kryterium to 
będzie generowało dodatkowe koszty w przypadku 
konieczności powtórnego uzyskania pozwolenia na 
budowę, które może okazać się konieczne, gdy w skutek 
długotrwałości procedur oceny i zatwierdzania projektu 
do realizacji wydane pozwolenie straci ważność 
(pozwolenie na budowę jest ważne 3 lata, to znaczy, że 
inwestycję należy rozpocząć w okresie 3 lat od jego 
wydania). Dotyczy to także wszelkich uzgodnień 
związanych z wydaniem pozwolenia na budowę, np. 
zgody na czasowe zajęcie terenu pod budowę 
infrastruktury sieciowej, które w tym okresie mogą 
stracić ważność.  

miesięcy od dnia podpisania umowy o 
dofinansowanie projektu. Alternatywnym 
rozwiązaniem jest zawieranie odpowiednich 
zapisów na ten temat w regulaminach 
konkursów. 

3. 

Kryterium merytoryczne ogólne nr 4 obowiązujące w 
osiach priorytetowych współfinansowanych w ramach 
EFS dotyczy trafności opisanej analizy ryzyka 
nieosiągnięcia założeń projektu i obowiązuje wyłącznie w 
projektach, których wnioskowana kwota dofinansowania 
jest równa albo przekracza 2 mln zł.   
W obliczu bardzo niskich średnich rezultatów oceny 
wniosków pod względem tego kryterium wydaje się, że 
wnioskodawcy nie potrafią dobrze przeanalizować ryzyk 
w projekcie. Kryterium to nie różnicuje wyraźnie 
skutecznych i nieskutecznych wnioskodawców (luka 
punktowa pomiędzy skutecznymi i nieskutecznymi 
wnioskodawcami jest niewielka w porównaniu do innych 
kryteriów merytorycznych ogólnych). W związku z tym 
można uznać, że skuteczność tego kryterium jest 
niewielka oraz że generuje ono niepotrzebne koszty 
zarówno w systemie wyboru projektów jak i dla 
wnioskodawców.  

Wobec braku możliwości rezygnacji ze 
stosowania kryterium Trafność opisanej 
analizy ryzyka nieosiągnięcia założeń 
projektu proponuje się podjęcie działań 
szkoleniowych, które podniosłyby 
kompetencje wnioskodawców w zakresie 
analizowania ryzyk w projektach.  

4. 

Istnieją kryteria, które dotychczas nie różnicowały 
wnioskodawców, ponieważ żadna z grup (ani 
nieskuteczni wnioskodawcy, ani przyszli beneficjenci) nie 
była w stanie ich spełnić. Do rzadkości należało spełnienie 
kryteriów dotyczących np. partnerstwa czy zgodność ze 
Strategią OMW. W związku z tym można uznać, że 
kryteria te okazały się niewystarczająco  skuteczne oraz 
że mogły generować zbędne koszty w systemie wyboru 
projektów. Kryteria nieróżnicujące wnioskodawców 
różnią się znaczeniem jakie ich zastosowanie może mieć 
dla osiągnięcia celów Programu. 

Proponuje się w odniesieniu do wszystkich 
kryteriów, które w świetle analizy kart oceny 
okazały się nie różnicować wniosków w 
wystarczającym stopniu przeanalizować na 
ile ich zastosowanie przyczyni się do 
realizacji celów Programu  i na ile korzyści z 
ich stosowania rekompensują koszty 
poniesione podczas oceny. W przypadku 
kryteriów, których stosowanie nie jest 
kluczowe dla realizacji celów Programu i 
które np. nie wynikają z Umowy Partnerstwa 
zasadna jest rezygnacja z ich stosowania.  

5. 
Użytkownicy – zarówno wnioskodawcy, jak i eksperci 
oceniający wnioski oraz członkowie KOP – zgłaszają 
problemy z systemem MEWA 2.0.  

System MEWA 2.0 powinien być w dalszym 
ciągu rozwijany. 
Niezbędne jest zmniejszenie zawodności 
systemu (np. problemy z przesyłaniem kart 
oceny, dodawaniem podpisu 
poświadczonego), wyeliminowanie 
oczywistych błędów (np. zaokrągleń innych 
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niż określone w regulaminach konkursów) 
oraz poprawienie funkcjonalności (np. 
wprowadzenie podpowiedzi, zwiększenie 
graficznego powiązania między wersją 
online i drukowaną, w tym dodanie sumy 
kontrolnej na wydrukach, zmiana koncepcji 
wprowadzania budżetu czy zadań na 
bardziej przyjazny użytkownikowi, dodanie 
e-mailowych powiadomień dla 
użytkowników tworzących zadania o 
wykonaniu zadania). 

6. 

W badaniu stwierdzono duże zróżnicowanie kompetencji 
wnioskodawców w zakresie aplikowania o fundusze z 
Programu; zróżnicowanie to znajduje potwierdzenie w 
gotowości do nabywania wiedzy o RPO WM 2014-2020 
wśród segmentów wnioskodawców: niechętnych, 
optymistów i proaktywnych. Szczególnie istotną grupą są 
wnioskodawcy/ beneficjenci, którzy mają bardzo 
znikomą wiedzę o Programie, ponieważ są oni najbardziej 
narażeni na negatywne konsekwencje własnych błędów 
na etapie wdrażania projektu. Jest to również grupa, 
która łączy niską ocenę wszystkich elementów procesu 
wnioskowania i narzędzi informacyjnych (w tym szkoleń) 
z ich najniższym wykorzystaniem; w związku z tym 
najtrudniej jest do nich dotrzeć z ofertą szkoleniową i 
działaniami informacyjno-promocyjnymi. 

Wskazane jest oferowanie szkoleń 
dostosowanych do potrzeb uczestników 
wyraźnie różniących się poziomem wiedzy 
na temat PRO WM 2014-2020 i zagadnień 
powiązanych z wnioskowaniem i 
wdrażaniem projektów. Dla wnioskodawców 
i beneficjentów, którzy mają znikomą wiedzę 
na temat Programu powinny być 
prowadzone szkolenia na elementarnym  
poziomie, podczas których przybliżane będą 
podstawowe zasady obowiązujące 
beneficjentów. 
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Abstract 
 

The aim of the study 

The main aim of the study was assessment of accuracy, effectiveness and efficiency of project assessment and 
selection system, included project selection criteria for The Regional Operating System of Mazovia Voivodeship 
2014-2020 (RPO WM).  

The extend of the study 

The subject of the study concentrated on three main areas: (1) project selection system (excepted project 
selection criteria) with assessment and project selection process within RPO WM 2014-2020, (2) Project selection 
criteria, (3) appeal procedure.  

Methodology of the study 

The assessment of project and criterion selection system within RPO WM 2014-2020, was carrying out with wide 
scope of research techniques: quantitative and qualitative with the significant role of desk research. Each of the 
study areas has been analysed which is synthesis of abundance of research methods and techniques. The data 
collection methods was: Desk Research, Focused Group Interviews (FGI), Individual In-depth Interviews, 
Individual In-depth Telephone Interviews, one quantitative method (Computer Assisted Telephone Interviews- 
CATI), one monographic method (Customer Journey Map),one heuristic method (expert panel) and analysis of 
data contained in application assessment cards. 

Assessment of project selection system RPO WM 2014-2020, including process of assessment 
and project selection system.  

The correctness of the layout of competitions 

Following the state of Evaluator the way of planning the competitions within RPO WM 2014-2020 is correct and 
further the possibility of achieving the objectives of the Program, including the achieving the assumed values of 
product indicators and financial ratios specified in the Framework of realization and direct and long-term result 
indicators. System conditioning relevant to implementation of RPO WM 2014-2020, has been included in 
competition planning; the risk of unexpended means is minimized. The competition planning is suitable to needs 
and possibilities of proponent, property of projects and institutional potential of RPO WM 2014-2020 in the field 
of assessment and project selection.   

Transparency and neutrality of project selection system 

The Evaluator assessed the principle of transparency of the project evaluation and selection system is respected, 
which is reflected mainly in the appeal procedure. Proponents are sufficiently informed about the application 
assessment process: the information about advance in competition are sufficiently facilitate by webpage of RPO 
WM 2014-2020 and e-mails. Project evaluation and selection system provide conditions for impartial and 
objective evaluation of projects by including external experts assessing applications and involving in the 
assessment of each application at individual stages of assessment of two or more persons. 

The assessment of appeal procedure 

In competitions within RPO WM 2014-2020 proponents have rights to appeal to negative assessment. The appeal 
is submitted if the project did not obtain the required number of points or did not meet the criteria for the 
selection of formal projects and / or access. Applicants of negatively evaluated applications use the appeal 
procedure. Appeal activity of applicants depends on (1) the year in which the competition was resolved, (2) the 
assessment stage (the probability that the appeal will refer to a formal or substantive assessment) and (3) the 
ownership sector (public units are characterized by the least readiness to protest) and partly also the priority axis 
to which the competition was concerned. Similar determinants affect the effectiveness of submitted appeals. 
Over time, the appeal procedure becomes more and more standardized. 

The way of organizing the assessment and selection of projects 

The Evaluator’s objections do not involve the applied communication channels. Information and promotion 
activities within ROP WM 2014-2020 are conditioned by the provisions of the Communication Strategy of the 
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Regional Operational Program of the Mazovia Voivodeship for the years 2014-2020, which is to ensure the 
implementation of communication activities of RPO WM 2014-2020 for the correct and effective implementation 
of the Program. Official substantive support for applicants and potential applicants of the RPO WM 2014-2020 is 
provided using 5 tools: training conducted by IZ and IP RPO WM 2014-2020, information contained on the official 
website of the Program (www.funduszedlamazowsza.eu), official publications, hotline and information points of 
European Funds. The last two decades of presence and activity of external companies supporting in obtaining 
funding result in the consolidation of their position in the minds of respondents. As the results of the telephone 
research show, applicants often indicate this type of institutions as information channels equal to those official 
ones. 

In practice, approximately 75% of proponents have been using from two to four information channels; the most 
common tools of spreading the information for proponents of  RPO WM 2014-2020 are : webpage (81% 
proponents) and official publications (60% proponents). There is a division among applicants in terms of the 
intensity of the use of information channels and the accompanying conviction about their complementarity or 
mutual substitutability. 

The assessment of institutional and expert potential of The Manage Institution and The Intermediary Institution 
(IZ and IP) RPO WM 2014-2020 is positive extent to adequacy to the needs of the project evaluation and selection 
process. The time allocated for the assessment and selection of projects is determined correctly and in 
accordance with the provisions of the legal act. 

The project selection system figured needs of innovation project selection in and further selection of this projects 
by suitable entries in documents. Selection of innovation project the enables appropriate project selection 
criteria that directly refer to the project innovation dimension. 

The project selection system RPO WM 2014-2020 also favors the selection of complementary projects. For the 
preparation of projects that will prove to be complementary to applicants, they are to encourage additional 
points for meeting the criteria relating to complementarity. 

The assessment of the functionality of information systems supporting the project selection process 

Needs of proponents, IP PRO WM 2014-2020 and experts assessing applications in project evaluation and 
selection system are satisfied by IT system MEWA 2.0 - original IT solution designed and created for the needs of 
RPO WM 2014-2020. MEWA 2.0 makes it possible to submit and evaluate applications for co-financing in an 
electronic version and supports the process of collecting and storing the competition documentation. The 
legitimacy of implementing this tool is unquestioned by its users, but it requires further development and 
improvement of functionality. 

Evaluation of the formulation of project selection criteria and their definitions 
The method of formulating criteria with respect to priority axes co-financed within the ESF 

Project selection criterion are generally valid. The definition of the criterion are precise, unambiguous, detailed 
and comprehensive. The structure of the criteria does not allow for free interpretations. In general, project 
selection criteria are measurable and verifiable. The exceptions in this respect were analyzed in Chapter 3.3 (sub-
chapters on priority axes 8, 9 and 10) of the non-minor Report. Doubts arouse only the inconsistency of opinions 
between two experts assessing the same conclusion, which occur even in the case of zero-one criteria and 
relatively more often in detailed substantive criteria. 

The way of formulating criteria with respect to priority axes co-financed within the EFRR  

The unambiguity, precision and verifiability of the criteria do not raise any doubts and do not make the applicants 
and experts assessing the applications for co-financing and the members of the PEC have interpretative 
difficulties. The criteria were formulated correctly. Exceptions in this respect have been analyzed in Chapter 3.3 
of the non-minor Report. Some doubts as to how the criteria are formulated arise in connection with 
inconsistencies in opinions between two experts assessing the same application. In the case of zero-one criteria, 
this phenomenon occurs less frequently than in the priority axes co-financed from the ESF. 

Evaluation of the effectiveness of the project selection criteria system with respect to the priority axes co-
financed within the ESF 

In the Evaluator's assessment, the project selection criteria allow selection and implementation of projects aimed 
at achieving the objectives of the Program and contributing to the achievement of the assumed values of the 
indicators (direct result and product), in particular those relevant from the point of view of the Performance 
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Framework. 
The effectiveness of the project selection criteria system is ensured mainly through adequate planning and 
launching of competitions adequate from the point of view of the Program implementation framework and 
taking into account the indicators (direct result and product) in the project selection criteria.  

The assessment of the effectiveness of the project selection criteria system in relation to the ERDF priority axes 
The project selection criteria allow for the selection and implementation of projects aimed at achieving the 
objectives of the Program and are directed to the selection of projects contributing to the assumed values of 
indicators (direct result and product), in particular those relevant from the point of view of the Performance 
Framework 

Good practices of the project selection criteria  

In RPO WM 2014-2020 contain good practices about solutions applying in project assessment system and project 

selection criteria. These include: the way of competition planning, cooperation with experts within works on 

project selection criteria, expert’s meetings before competition because of the interpretation of assessment 

criteria and selection criteria, implementation on assessment cards in soft copy and expert’s panel assessment 

of projects.  

Conclusions and recommendations 

As a result of the study six recommendations and accompanying conclusions were formulated. 

 Conclusions  Recommendations  

1. 

The amounts given in the detailed substantive criterion 
referring to cost efficiency in Measure 4.2 Energy efficiency, 
type of the project "Thermo-modernization of public utility 
buildings – as part of investment plans for problem OSI sub-
regions" were determined at the time of Program creation and 
are currently too low taking into account market prices, which 
have increased significantly since then. It is estimated that due 
to the demand in the construction sector, the next year may be 
even more difficult in this respect and the construction market 
will be demanding even higher prices for the same works and 
materials. Therefore, the cost-effectiveness criterion set at EUR 
285 338 is unobtainable for the majority of currently 
implemented construction projects. In addition, this criterion 
particularly discriminates against large, complex objects. 

It is suggested to increase the project's 
cost effectiveness by about 30%, i.e. to 
the value of EUR 370 940 (in Measure 4.2 
Energy efficiency, project type "Thermo-
modernization of public utility buildings - 
as part of investment plans for sub-
regions covered by problem OSIs"). 

2. 

Specific substantive criterion of Readiness of project for 
implementation (Measure 5.1 Adaptation to climate change, 
type of project "Development of comprehensive small retention 
systems in accordance with the Small Retention Scheme for 
Mazovia Voivodeship and floodwater runoff" and Measure 5.2 
Waste management, project type "Development of selective 
system infrastructure collection of municipal waste, with 
particular emphasis on the construction and modernization of 
Municipal Residential Collection Points (PSZOK)") promotes 
projects which have a construction / implementation permit of 
an investment or legally valid water permit. 

Experts claim that, it is a risk that the criterion will generate 
additional costs in case of necessary obtaining again building 
permit which it could be necessary if the length of the 
procedures for the assessment and approval of the project to 
be implemented, the issued permit will expire (building permit 
is valid for 3 years, that is, the investment should be started 
within 3 years of its issuance).This applies to all arrangements 
related to the issuance of a building permit, e.g. permission for 

It is proposed that all new recruitments 
within Measure 5.1 and 5.2 specify the 
description criterion Readiness of project 
for implementation by containing a 
clause stipulating that the building permit 
should be valid for no less than 6 months 
from the date of signing the contract for 
co-financing the project. An alternative 
solution is to include relevant entries on 
the subject in the competition regulation. 
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temporary occupation of land for the construction of network 
infrastructure, which may expire in this period. 

3. 

The general substantive criterion No. 4 applicable in the priority 
axes co-financed under the ESF refers to the accuracy of the 
described risk analysis of the failure to achieve the project 
assumptions and applies only to projects whose co-financing 
requested is equal to or exceeds PLN 2 million. 

In the case of very low average results of the assessment of 
applications in terms of this criterion, it is considered that 
applicants are not able to analyze the risks in the project well. 
This criterion does not clearly differentiate effective and 
ineffective applicants (the point gap between effective and 
ineffective applicants is small compared to other general 
substantive criteria). Therefore, it can be concluded that the 
effectiveness of this criterion is small and that it generates 
unnecessary costs both in the project selection system and for 
applicants. 

In the absence of the possibility to give up 
the application of the criterion of 
Accuracy of the described risk analysis of 
failure to achieve the project 
assumptions, it is proposed to undertake 
training activities that would improve the 
applicants' competence in analyzing risks 
in projects. 

4. 

There are criteria that have not differentiated the applicants so 
far, as none of the groups (or ineffective applicants or future 
beneficiaries) were able to meet them. It was rare to meet the 
criteria for e.g. partnership or compliance with the OMW 
Strategy. These criteria proved to be insufficiently ineffective 
and that they could generate unnecessary costs in the project 
selection system. Criteria for non-differentiation of applicants 
differ in the meaning that their application may have to achieve 
the objectives of the Program. 

It is proposed for all criteria that do not 
differentiate the proposals to analyze to 
what extent their application will 
contribute to the objectives of the 
Program and to what extent the benefits 
of their application compensate for the 
costs incurred during the evaluation. In 
the case of criteria, the use of which is not 
essential for the implementation of the 
objectives of the Program and which, for 
example, do not arise from the 
Partnership Agreement, it is reasonable 
to resign from their application. 

5. 
Users - both applicants and experts assessing applications and 
members of the PEC - report problems with the MEWA 2.0 
system. 

The MEWA 2.0 system should be further 
developed. 
It is necessary to reduce the unreliability 
of the system (eg problems with 
submitting evaluation cards, adding a 
certified signature), eliminating obvious 
errors (eg rounding other than specified 
in the competition regulations) and 
improving functionality (eg introducing 
hints, increasing the graphic connection 
between the online and printed versions) 
including adding a checksum on 
printouts, changing the concept of 
entering a budget or tasks for a more 
user-friendly, adding e-mail notifications 
to users creating tasks about the task). 

6. 

The study found a wide variety of applicants' competences in 
the area of applying for funds from the Program; this diversity 
is confirmed by readiness to acquire knowledge about RPO WM 
2014-2020 among the segments of applicants: unwilling, 
optimistic and proactive. The applicants / beneficiaries who 
have very little knowledge about the Program are particularly 
important because they are the most exposed to the negative 
consequences of their mistakes at the project implementation 

It is advisable to offer trainings tailored to 
the needs of participants with clearly 
different levels of knowledge about PRO 
WM 2014-2020 and issues related to 
project application and implementation. 
For applicants and beneficiaries who have 
little knowledge about the Program, 
trainings at an elementary level should be 
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stage. It is also a group that combines a low assessment of all 
elements of the application process and information tools 
(including training) with their lowest use; therefore, it is the 
hardest to reach them with the training offer and information 
and promotion activities. 

conducted, during which the basic rules 
of the beneficiaries will be approximated. 
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1. Wprowadzenie 
1.1. Opis przedmiotu badania 

 

„Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy wdrożeniowej funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem 

Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pełni Zarząd Województwa Mazowieckiego, 

w imieniu którego zadania realizuje Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. 

Na mocy art. 123 ust. 7 rozporządzenia ogólnego Instytucja Zarządzająca, bez uszczerbku dla odpowiedzialności 

IZ, powierzyła część zadań związanych z realizacją RPO WM 2014-2020 instytucjom pośredniczącym. W system 

wdrażania programu zostały włączone 3 IP, tj.: 

• Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych – IP (MJWPU); 

• Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie – IP (WUP), 

• m.st. Warszawa jako podmiot reprezentujący Porozumienie gmin Warszawskiego Obszaru 

Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru 

Funkcjonalnego – IP (ZIT). 

Zgodnie z art. 125 ust. 3 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013, IZ RPO WM 

2014-2020 po sporządzeniu i zatwierdzeniu przez Komitet Monitorujący RPO WM 2014-2020 (art. 110 ust. 2 lit. 

a) stosuje procedury wyboru projektów, w tym kryteria wyboru projektów w ramach RPO WM 2014-2020. 

Właściwy dobór kryteriów jest kwestią niezwykle istotną, ponieważ od trafności i jakości projektów wybranych 

do realizacji zależy w dużej mierze efektywność i skuteczność realizacji całego programu operacyjnego. 

Prawidłowo dobrane kryteria powinny: 

• zapewnić, że operacje przyczynią się do osiągnięcia celów szczegółowych i rezultatów odpowiednich 

priorytetów; 

• być niedyskryminacyjne i przejrzyste oraz 

• uwzględniać ogólne zasady ustanowione w art. 7 i 8 ww. rozporządzenia (tj. promować równość 

mężczyzn i kobiet oraz pozostawać w zgodności z zasadą zrównoważonego rozwoju). 

Obiektywne, zrozumiałe, trafne i łatwo weryfikowalne kryteria wyboru projektów, wpisujące się w realizację 

celów programu, powinny służyć rzetelnej ocenie projektów i jednocześnie być pomocą dla potencjalnych 

beneficjentów, tj. jasno odzwierciedlać warunki, jakie musi spełniać projekt, aby uzyskać wsparcie. Jednocześnie 

przejrzysty system wyboru projektów wraz z transparentną i bezstronną oceną przyczynia się do sprawnego 

wdrażania programu i ułatwia osiąganie celów programu. Jednym z kluczowych etapów, obok kryteriów wyboru 

projektów, jest etap dokonywania oceny. Ewaluacji poddany w tym zakresie został przepływ informacji w IP/KOP, 

czas, jaki zajmują poszczególne elementy oceny, przepływ informacji pomiędzy IP a IZ składające się na sprawność 

systemu oceny. 

Niniejsze badanie ma m.in. pomóc Zamawiającemu w skonstruowaniu optymalnego z punktu widzenia celów 

programu i zobowiązań w nim zawartych systemu wyboru i oceny projektów również w odniesieniu do celów 

pośrednich i końcowych wyznaczonych w ramach wykonania. Realizacja badania w początkowym etapie 

wdrażania programu operacyjnego ma za zadanie wyeliminować te elementy, które mogłyby wpływać 

negatywnie na wdrażanie i zagrażać realizacji celów szczegółowych oraz uniemożliwiać uruchomienie środków 

ujętych w alokacji programu wyodrębnionych jako rezerwa wykonania. 
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Ponadto obowiązek ewaluacji systemu wyboru projektów, w tym kryteriów wyboru projektów, został nałożony 

przez Krajową Jednostkę Ewaluacji w ramach Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata  

2014-2020”1. 

1.2. Cele i założenia badania 
Głównym celem ewaluacji jest ocena trafności, efektywności i skuteczności systemu wyboru i oceny projektów, 

w tym kryteriów wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na 

lata 2014-2020 (RPO WM). 

Głównym celem programu jest inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną 

i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy. Cel główny RPO WM 2014-2020 został 

realizowany poprzez następujące cele strategiczne: 

1) rozwój konkurencyjnej gospodarki regionu opartej na innowacyjności, przedsiębiorczości, chłonnym 

rynku pracy i zrównoważonych zasobach; 

2) przeciwdziałanie dysproporcjom regionalnym prowadzące do zwiększenia chłonności regionalnego 

rynku pracy poprzez wyrównywanie dostępu do zatrudnienia, włączenie społeczne i edukację; 

3) wsparcie działań wzmacniających zrównoważony rozwój środowiska na Mazowszu. 

Powyższe cele są realizowane w ramach 10 osi priorytetowych programu, przy finansowym wsparciu dla 

IZ RPO WM 2014-2020 z osi priorytetowej XI Pomoc techniczna. Na realizację programu przewidziano łącznie 

kwotę 2 089 840 138 euro. 

Kryteria ewaluacyjne 

Aby ocenić program, Wykonawca posłuży się następującymi kryteriami ewaluacyjnymi: 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie SOPZ. 

  

                                                                 
1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, „Ewaluacja systemu wyboru projektów i kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WM 2014-

2020”, s. 2-3. 

•pozwalająca ocenić adekwatność systemu wyboru i oceny projektów do osiągnięcia celów
danego działania/poddziałania

Trafność

•pozwalająca ocenić stosunek nakładów poniesionych na funkcjonowanie systemu wyboru
i oceny projektów do uzyskanych rezultatów (tj. jakości projektów wybranych do
dofinansowania)

Efektywność

•pozwalająca ocenić, w jakim stopniu system wyboru i oceny projektów przyczynia się do
wyboru projektów najlepiej realizujących cele interwencji poszczególnych poddziałań,
działań, całego programu oraz w jakim stopniu przyczynia się do osiągnięcia skuteczności
rozumianej jako zoptymalizowanie czasu niezbędnego do przeprowadzenia oceny
projektów

Skuteczność
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Zakres przedmiotowy badania odpowiada postawionemu celowi i koncentruje się na 3 głównych obszarach, 

jakimi są: 

• system wyboru projektów (z wyłączeniem kryteriów oceny projektów) wraz z przebiegiem oceny 

i wyboru projektów w ramach RPO WM 2014-2020; 

• kryteria wyboru projektów, tj. wszystkie typy kryteriów oceny projektów (czyli formalne, merytoryczne, 

dostępu, premiujące oraz kryteria strategiczne ZIT); 

• procedura odwoławcza. 

Diagnoza stanu przedmiotu badania 

Wybór projektów w ramach poszczególnych programów operacyjnych uzależniony jest od spełnienia kryteriów 

wyboru zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący danego programu (zgodnie z art. 110 ust. 2, lit. a 

Rozporządzenia Nr 1303/2013). Prawidłowo dobrane kryteria powinny (zgodnie z art. 125 ust. 3, lit. a 

Rozporządzenia (UE) 1303/2013): 

• zapewnić, że operacje przyczynią się do osiągnięcia celów szczegółowych i rezultatów odpowiednich 

priorytetów inwestycyjnych; 

• być niedyskryminacyjne i przejrzyste; 

• uwzględnić ogólne zasady ustanowione w art. 7 i 8 Rozporządzenia (UE) Nr 1303/2013. 

Ponadto obowiązek ewaluacji bieżącej kryteriów i systemu wyboru projektów wynika również z Wytycznych 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata  

2014-2020. 

Niniejsze badanie stanowi odpowiedź na wskazane wyżej wymogi formalno-prawne, zaś sama diagnoza 

przedmiotu badania stanowi szeroko rozumianą prezentację nie tylko sytuacji w regionie, lecz także podstaw 

teoretycznych całego badania, przyjętych założeń metodologicznych oraz sposobu rozumienia celów badania.  

Formalna poprawność kryteriów i systemu wyboru projektów 

W przypadku oceny kryteriów wyboru projektów istotne jest wprowadzenie rozróżnienia w zależności od źródła 

finansowania, podmiotu przeprowadzającego konkurs w ramach danego działania i od trybu wyboru projektów 

– inny schemat będzie dotyczył projektów finansowanych z EFS i EFRR, a inny zostanie zastosowany dla trybu 

konkursowego i pozakonkursowego. Podstawowym trybem wyboru projektów w ramach RPO WM 2014-2020 

jest tryb konkursowy, natomiast w szczególnych przypadkach (wynikających z art. 38 ust. 2 i 3 ustawy oraz 

samego RPO WM 2014-2020) dopuszcza się wybór projektów w trybie pozakonkursowym. 

Instytucją organizującą konkurs może być jedna z 2 instytucji pośredniczących (dalej: IP) w programie, 

tj. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (dalej: MJWPU) lub Wojewódzki Urząd Pracy (dalej: 

WUP) w Warszawie.  

Schemat 1. Proces oceny projektów konkursowych dla działań finansowanych z EFRR  
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Schemat 2. Proces oceny projektów pozakonkursowych dla działań finansowanych z EFRR 

 

Schemat 3. Proces oceny projektów konkursowych dla działań finansowanych z EFS  

 

 

Schemat 4. Proces oceny projektów pozakonkursowych dla działań finansowanych z EFS – Cele Tematyczne 9 i 10 

 

 

Schemat 5. Proces oceny projektów pozakonkursowych dla działań finansowanych z EFS – Cel Tematyczny 8 
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publikowany jest do 30 listopada każdego roku na portalu oraz w serwisie RPO WM 2014-2020. W niniejszym 

badaniu podstawę dalszych analiz będzie zatem stanowiła wersja z 2016 r. (z odpowiednimi aktualizacjami).  

Ocena wniosku (dla EFS) w zakresie ogólnych kryteriów formalnych przeprowadzana jest zgodnie z Kartą oceny 

formalnej wniosku konkursowego lub Kartą oceny formalnej wniosku pozakonkursowego. Odbywa się ona 

w trybie zero-jedynkowym, tzn. przy niespełnieniu kryterium – wniosek jest odrzucany, zaś wniosek 

pozakonkursowy kierowany jest do uzupełnienia/poprawy. 

Ocena wniosku w zakresie ogólnych kryteriów merytorycznych przeprowadzana jest zgodnie z Kartą oceny 

merytorycznej wniosku konkursowego/pozakonkursowego. Ogólne kryteria merytoryczne punktowe 

dotyczą jedynie oceny projektów konkursowych, w projektach pozakonkursowych – ocena ma charakter zero-

jedynkowy (tj. tak/nie). Dla projektów konkursowych spełnienie przez wniosek kryteriów w minimalnym zakresie 

jest możliwe po uzyskaniu min. 60 pkt./60% w poszczególnych punktach oceny. Na etapie oceny merytorycznej 

projektów konkursowych oceniane są również szczegółowe kryteria merytoryczne tzw. kryteria premiujące. 

W przypadku projektów pozakonkursowych niespełnienie któregokolwiek z ogólnych kryteriów merytorycznych 

skutkuje skierowaniem wniosku do poprawy/uzupełnienia. 

Ocena wniosku (dla EFRR) w zakresie ogólnych kryteriów formalnych oraz kryteriów dostępu odbywa się w trybie 

zero-jedynkowym. Ogólne kryteria merytoryczne (wspólne dla wszystkich działań) mają charakter zero-

jedynkowy (tj. tak/nie), a w przypadku projektów konkursowych w regulaminie konkursu wskazane jest, które 

kryteria podlegają ocenie w ramach danego konkursu. Z kolei kryteria merytoryczne szczegółowe mają charakter 

punktowy dla wszystkich projektów konkursowych. Dla projektów konkursowych spełnienie przez wniosek 

kryteriów w minimalnym zakresie jest możliwe po uzyskaniu min. 60 pkt./60%.  

Ocena kryteriów formalnych, kryteriów dostępu i kryteriów merytorycznych jest przeprowadzana przez 

min. 2 członków Komisji Oceniającej Projekty (dalej: KOP). W skład KOP mogą wchodzić zarówno: pracownicy 

IOK, jak i eksperci. 

Wykonawca w toku badania zweryfikował hipotezę, iż przygotowanie i zatwierdzenie kryteriów wyboru 

projektów było realizowane zgodnie z obowiązującym stanem prawnym oraz dobrą praktyką w zakresie 

formalnych uwarunkowań. 

Kwestia powiązania kryteriów wyboru projektu z oczekiwanymi rezultatami interwencji stanowi przedmiot 

dalszej części podrozdziału oraz postawiona jest w odniesieniu do niej oddzielna hipoteza badawcza. 

Powyższe ogólne uwarunkowania prawne stanowią podstawę każdorazowego opracowywania dokumentacji 

konkursowej. Na dzień 15 maja 2017 r. na stronie Serwisu Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego 

dostępne było 40 ogłoszeń (zakończonych lub aktualnych) naborów wniosków ze wszystkich kategorii, jak 

również 5 ogłoszeń dot. naborów planowanych. Wstępny przegląd dokumentacji konkursowej pozwala 

stwierdzić, iż każdorazowo zawiera ona wszystkie wymagane elementy, przy czym ich jakość rozumiana jako 

kompleksowość/przejrzystość jest zbliżona. Pewnym problemem, który potencjalnie może dotyczyć 

RPO WM 2014-2020, jest kwestia paradoksalnie zbyt rozbudowanej dokumentacji konkursowej, która może 

stanowić barierę dostępu dla potencjalnych wnioskodawców, jak również wiąże się ze znacznym obciążeniem 

administracyjnym rozumianym jako konieczność zapoznania się z dużą liczbą dokumentów, ich rankingowania 

(w kontekście potrzeb wnioskodawcy) oraz selekcji. 

Wykonawca w toku badania zweryfikował hipotezę, iż dokumentacje konkursowe są generalnie kompleksowe, 

wyczerpujące i zawierają wszystkie potrzebne informacje. Pewną barierą dla potencjalnych wnioskodawców 

może być liczba załączników oraz brak wskazania optymalnej kolejności zapoznawania się z nimi/rankingu 

znaczenia. 

Z ogłoszeniem i przeprowadzeniem naboru wniosków wiążą się dedykowane działania informacyjno-promocyjne, 

wpisane w Strategię komunikacji RPO WM 2014-2020. Inicjatywy takie jak informacje na stronach internetowych, 
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w mediach oraz dedykowane szkolenia mają na celu zwiększenie zainteresowania potencjalnych beneficjentów 

składaniem wniosków w ramach RPO WM 2014-2020, jak również poprawę kompetencji wnioskodawców 

w zakresie rewizji wpisywania się własnej wizji przedsięwzięcia w założenia konkursu, przygotowania stosownej 

dokumentacji i złożenia wniosku. 

Wykonawca w toku badania zweryfikował hipotezę, iż działania informacyjno-promocyjne podejmowane przez 

IZ i IP RPO WM 2014-2020 przyczyniają się do lepszego zrozumienia kryteriów i systemu wyboru projektów przez 

potencjalnych beneficjentów, co przekłada się na wyższą jakość składanych przez nich wniosków. 

Ostatni wskazany w SOPZ etap oceny i wyboru projektów obejmuje dokonanie oceny i wyboru wniosków do 

dofinasowania. Zgodnie z ostatnim ogólnodostępnym Sprawozdaniem z realizacji RPO WM 2014-2020 (stan na 

koniec 2015 r.), ogłoszono 16 konkursów na kwotę dofinansowania UE 112,2 mln euro, zaś w wykazie projektów 

pozakonkursowych w ramach osi priorytetowych I-X znajdowały się 43 projekty o wartości dofinansowania 

UE 44,2 mln euro oraz w ramach Osi XI PT 7 projektów o łącznej wartości dofinansowania UE 28,2 mln euro. Do 

tego czasu, złożono 46 wniosków poprawnych pod względem formalnym (na łączną kwotę dofinansowania 

UE wynoszącą 55,9 mln euro), podpisano również 46 umów o dofinansowanie/decyzji o dofinansowaniu. Biorąc 

pod uwagę, iż zakończony został kolejny rok sprawozdawczy, wielkości te w chwili rozpoczynania badania okazały 

się odpowiednio wyższe. 

Wykonawca w toku badania zweryfikował hipotezę, iż wybór wniosków do dofinansowania zapewnia realizację 
interwencji, które przyczynią się do osiągnięcia celów szczegółowych i rezultatów odpowiednich priorytetów, są 
niedyskryminacyjne, przejrzyste oraz promują równość płci, jak również pozostają w zgodności z zasadą 
zrównoważonego rozwoju. 

W przypadku oceny systemu wyboru projektów w ramach RPO WM 2014-2020 należy podkreślić, że badanie 

uwzględni przyjęty schemat realizacji (podział na IZ i IP) i tryby wyboru właściwe dla wszystkich mechanizmów 

wsparcia przewidzianych w programie oraz powiązania występujące między poszczególnymi elementami 

systemu, czynniki wewnętrzne (związane z funkcjonowaniem instytucji) oraz zewnętrzne (niezależne od instytucji 

np. związane ze zmianą prawa).  

Dokonując oceny systemu wyboru projektów, Wykonawca sięgał po następujące źródła danych: harmonogramy 

konkursów, regulaminy KOP, dokumentacja konkursowa, sposoby informowania o planowanych naborach oraz 

informowania o ogłoszeniu naboru, informacje o sposobach prowadzenia naboru, informacje o strukturze 

administracyjnej IZ RPO WM 2014-2020 oraz IP RPO WM 2014-20202, zdanie ekspertów oceniających projekty 

(będących członkami KOP), pracowników IZ RPO WM 2014-2020 oraz IP RPO WM 2014-2020, w tym będących 

członkami KOP. 

W przypadku oceny kryteriów wyboru projektów istotne jest wprowadzenie rozróżnienia w zależności od źródła 

finansowania, podmiotu przeprowadzającego konkurs w ramach danego działania i od trybu wyboru projektów 

– inny schemat będzie dotyczył projektów finansowanych z EFS i EFRR, inny należy uwzględnić wraz 

z zaangażowaniem IZ i IP, a inny zostanie zastosowany dla trybu konkursowego i pozakonkursowego. 

Zamieszczone powyżej schematy (schemat 1 i schemat 2) pokazują logikę analizy dla poszczególnych wariantów. 

Przyczynianie się operacji do osiągnięcia celów RPO WM 2014-2020 

Ewaluacja bieżąca (on-going) jest interaktywnym procesem mającym na celu przedstawienie ocen i rekomendacji 

eksperckich, niezależnych od instytucji osób zaangażowanych w proces planowania, programowania i tworzenia 

polityk. Celem ewaluacji bieżącej jest ustalenie uzyskanych na dany moment rzeczywistych efektów 

funkcjonowania polityk publicznych, weryfikacja ich poprawności, adekwatności i spójności oraz ocena 

                                                                 
2 Powiązane funkcjonalnie z wyborem projektów, w tym komórki odpowiedzialne za ocenę i wybór projektów oraz negocjacje, obsługę 

protestów w tym kierowanie projektów do oceny na właściwym etapie. W zależności od etapu oceny, którego dotyczy protest, możliwym 
efektem odwołania może być zakwalifikowanie projektu do dofinansowania. Protest może zostać uznany za zasadny lub niezasadny 
i dotyczyć poszczególnych etapów oceny lub całościowej oceny projektu. 
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skuteczności i trafności systemu ustanowionego dla wdrożenia polityk publicznych; w odniesieniu do niniejszego 

badania – systemu oceny i wyboru projektów. 

Podstawę naukową niniejszego badania tworzy metoda ewaluacji opartej na teorii, zaproponowana w latach 

70. XX w. przez Carol H. Weiss i rozwijana następnie między innymi w pracach Hueya T. Chena. Ewaluator 

oceniając program, działania lub system, stawia hipotezę zakładającą, że w danych warunkach podjęcie 

określonych działań w ramach interwencji doprowadzi do osiągnięcia założonych skutków. Według Weiss takie 

podejście do ewaluacji pozwala na prześledzenie wielu elementów programu, działania bądź systemu oraz 

upewnienie się, że rezultaty powstałe w wyniku ewaluacji znajdują się w bliskiej korelacji z działaniami programu 

bądź określonym kształtem systemu. A więc metoda pozwala upewnić się, że osiągane rezultaty wynikają 

z działań programu lub funkcjonowania systemu. 

Warunkiem optymalizacji działań podejmowanych w ramach interwencji publicznej jest poprawne odtworzenie 

logiki interwencji jako elementu ewaluacji opartej na teorii. Logika interwencji ukazująca związki przyczynowo-

skutkowe oparta jest na założeniu, zgodnie z którym zaangażowanie określonych zasobów do realizacji 

zaplanowanych działań umożliwi powstanie dóbr i usług, które wywołają korzystną zmianę w obszarze 

problemowym będącym przedmiotem interwencji i przyczyni się do złagodzenia problemu i ograniczenia jego 

negatywnych skutków. Na model logiczny interwencji składają się elementy ułożone w następujący ciąg logiczny: 

wkład → działania → produkty → rezultaty (zmiana) 

W przypadku niniejszego badania odtworzenie logiki interwencji pokaże ciąg logicznych zależności pomiędzy 

kryterium, które zostało wykorzystane w ramach interwencji i przesłanek, które legły u podstaw jego 

wyznaczenia a skutkami, jakie jego zastosowanie niesie dla trafności, efektywności i skuteczności podejmowanej 

interwencji na poziomie odpowiednich działań i osi priorytetowych, w kontekście postawionych pytań 

badawczych. 

Biorąc pod uwagę, iż ewaluacja ex ante RPO WM 2014-2020 obejmowała swoim zakresem odtworzenie i ocenę 
logiki interwencji, a wnioski i rekomendacje z badania stanowiły podstawę do udoskonalenia programu przez 
IZ RPO WM 2014-2020, można postawić hipotezę, iż kryteria wyboru przyczyniają się do wyboru operacji 
odpowiadających na zidentyfikowane problemy oraz przyczyniających się do realizacji celów programu. 

Rozszerzenie koncepcji badawczej 

Dodatkowy obszar badawczy 

Wykonawca zaproponował rozszerzenie koncepcji badawczej o następujący obszar badawczy: Ocena procedury 

odwoławczej (tj. prawa wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku w zakresie 

spełniania kryteriów wyboru projektów przysługującego wnioskodawcom w przypadku negatywnej oceny 

projektu wybieranego w trybie konkursowym) w kontekście transparentności tego procesu, jego bezstronności 

i niedyskryminacji, zarówno osobowej, jak i instytucjonalnej. 

O procedurze odwoławczej traktuje rozdział 15 Procedura Odwoławcza Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. 

Zgodnie z Art. 53.2. Roz. 15 ww. Ustawy „negatywną oceną jest ocena w zakresie spełniania przez projekt 

kryteriów wyboru projektów, w ramach której: 1) projekt nie uzyskał wymaganej liczby punktów lub nie spełnił 

kryteriów wyboru projektów, na skutek czego nie może być wybrany do dofinansowania albo skierowany do 

kolejnego etapu oceny; 2) projekt uzyskał wymaganą liczbę punktów lub spełnił kryteria wyboru projektów, 

jednak kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na wybranie go do 

dofinansowania. Jeśli kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w danym konkursie nie wystarcza, by 

projekt zakwalifikować do dofinansowania, okoliczność ta nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia 

protestu (Art. 53.3.). 

Nie w każdym konkursie wnioskodawcy, których projekty otrzymały negatywną ocenę, korzystają 

z przysługującego im prawa do wniesienia protestu. Nie bez znaczenia, w minionej perspektywie, był brak wiary 
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wnioskodawców w skuteczność odwołania oraz czaso- i kosztochłonność postępowania. Ponadto eksperci 

uczestniczący w pracach KOP wielokrotnie podkreślali, iż brak im specjalistycznej wiedzy niezbędnej do oceny 

wybranych elementów projektów. Opinie o niedostatku specjalistycznych kompetencji do oceny pewnych 

elementów wniosku i angażowania w ten proces ekspertów spoza branży były również podzielane przez 

wnioskodawców; na tym gruncie rosły przekonania o błędach w ocenie i niskiej rzetelności oceny, często 

potęgowane rozbieżnością ocen dokonanych przez ekspertów; co w wzmagało poczucie niesprawiedliwości co 

do przebiegu procesu oceny i w konsekwencji wpływało na decyzję wnioskodawców o wniesieniu protestu. 

Zbadanie procedury odwoławczej ma na celu ocenę mechanizmu odwołania, składających się na ten mechanizm 

poszczególnych kroków i rozwiązań ze względu na zdolność procedury odwoławczej do zachowania 

transparentności, bezstronności i niedyskryminacji – zarówno z punktu widzenia członków Komisji Oceny 

Projektów/KOP jak i wnioskodawców/beneficjentów.  

Zarówno w przypadku członków KOP, jak i wnioskodawców/beneficjentów szczególnie istotna była wiedza 

o samej procedurze, w tym stopień jej rozumienia; jak również percepcja mechanizmu procedury odwoławczej 

ze względu na jego skomplikowanie (stopień trudności wykonania poszczególnych kroków), ale też ze względu 

na przekonanie o zdolności mechanizmu do wypełnienia funkcji, dla których został on zabezpieczony. W ocenie 

rozumienia i przekonań wnioskodawców o użyteczności procedury odwoławczej m.in. uwzględnione zostały takie 

jej elementy, jak: definicja i zakres przedmiotowy protestu, uprawnienie do złożenia i zakres podmiotowy 

protestu; forma czynności dokonywanych w ramach procedury odwoławczej, sposób obliczania terminów, 

wyłączenia, wzajemne obowiązki informacyjne, wpływ na inne projekty, rozpatrzenie protestu przez 

IZ (rozpatrzenie pozytywne – uwzględnienie protestu, rozpatrzenie negatywne – nieuwzględnienie protestu 

przez IZ), procedura odwoławcza przed sądami administracyjnymi, wpływ procedury sądowej. 

Zbadane zostało również, czy w systemie wyboru projektów i w procesie ich oceny znajdują się takie elementy, 

które ze względu na proceduralny przebieg i atrybuty wzbudzają skłonność wnioskodawców do korzystania 

z przysługującego im prawa wnoszenia protestu. 

Uwzględnienie w ewaluacji zagadnienia transparentności mechanizmu procedury odwoławczej, jego 

bezstronności i niedyskryminacji – zarówno osobowej, jak i instytucjonalnej – w ocenie 

KOP i wnioskodawców/beneficjentów było istotnym dopełnieniem oceny systemu wyboru oraz procesu oceny 

i wyboru projektów. Pozyskane informacje dostarczyły wiedzy, jak badani odbierają mechanizm procedury 

odwoławczej; rozpoznana została skłonność wnioskodawców do wnoszenia protestów ze względu na 

proceduralny charakter mechanizmu w powiązaniu z konstrukcją samego systemu wyboru projektów. 

Transparentna, bezstronna, niedyskryminująca procedura odwoławcza skutkuje większą przejrzystością całego 

systemu i procesu wyboru wniosków. 

Nowe wymiary analizy zostały ujęte w następujących kluczowych pytaniach ewaluacyjnych: 

Wpływ procedury odwoławczej na bezstronność systemu wyboru projektów 

a. Czy procedura odwoławcza wpływa na bezstronność systemu wyboru projektów? 

Czynniki warunkujące korzystanie z procedury odwoławczej 

b. Jakie są uwarunkowania wnoszenia przez wnioskodawców protestu w celu ponownego sprawdzenia 

złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów? W jakim stopniu gotowość 

wnioskodawców do wniesienia protestu jest powiązana z mechanizmem procedury odwoławczej oraz w jakim 

stopniu wynika z samej konstrukcji systemu wyboru projektów, w tym procesu ich oceny? 

c. Czy można wyodrębnić w mechanizmie procedury odwoławczej, elementy które wpływają na 

motywację wnioskodawców do wniesienia protestu, tj. zwiększają gotowość do odwoływania się od oceny lub 

osłabiają przekonanie o użyteczności takiego posunięcia? 
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d. Czy można wyodrębnić w systemie wyboru projektów i/lub w procesie oceny projektów takie elementy 

proceduralne, które wyraźnie antagonizują wnioskodawców wobec procesu oceny i ukierunkowują ich 

motywację na wniesienie protestu? 

e. Jakie atrybuty procedury odwoławczej oraz systemu wyboru projektów (w tym procesu oceny i wyboru 

projektów) wpływają na gotowość wnioskodawców do skorzystania z przysługującego im prawa wniesienia 

protestu? 

Dodatkowe pytania badawcze 

Wykonawca zaproponował rozszerzenie koncepcji badawczej o następujące dodatkowe pytania badawcze: 

1. Ocena działań informacyjnych realizowanych w ramach RPO WM 2014-2020. 

1.3 Dobre praktyki działań informacyjnych stosowanych wobec ogółu społeczeństwa oraz wnioskodawców 
i potencjalnych wnioskodawców 

Czy w działaniach informacyjnych i szkoleniowych RPO WM 2007-2013 były stosowane rozwiązania, które 
można uznać za dobre praktyki, a które w obecnym okresie programowania nie znalazły kontynuacji?  

Jeżeli tak: Jakie są przyczyny braku kontynuacji? Czego dotyczyły te rozwiązania (np. kanałów, narzędzi, 
procedur komunikacji z otoczeniem zewnętrznym, w szczególności z wnioskodawcami i potencjalnymi 
wnioskodawcami)? Czy możliwe jest zastosowanie tych rozwiązań w RPO WM 2014-2020?  

2. Ocena systemu wyboru projektów RPO WM 2014-2020, w tym przebiegu oceny i wyboru projektów: 

2.3.3 ocena i wybór projektów 

W jaki sposób wykorzystywane są poszczególne elementy procesu oceny projektów? Jaki wpływ na 
stosowanie niniejszych elementów oceny projektów mają stosowane kryteria?  

Który tryb wyboru projektów (konkursowy lub pozakonkursowy) jest bardziej efektywny przy obecnie 
stosowanych kryteriach? Czy w ramach programu poprawnie zostały dobrane tryby wyboru projektów do 
poszczególnych naborów?  

Czy potencjał administracyjny IP i IZ może być zarządzany elastycznie i podlegać modyfikacjom pod wpływem 
zmieniających się priorytetów organizacyjnych w miarę postępu realizacji programu? Czy istnieje ryzyko, że 
część potencjału administracyjnego będzie okresowo niewykorzystana lub przeciążona?  

2.7 Dobre praktyki systemu wyboru projektów 

Czy w systemie wyboru projektów RPO WM 2007-2013 były stosowane rozwiązania/procedury, które można 
uznać za dobre praktyki, a które w obecnym okresie programowania nie znalazły kontynuacji?  

Jeżeli tak: Jakie są przyczyny braku kontynuacji? Czego dotyczyły te rozwiązania/procedury (np. naboru 
wniosków, oceny wniosków, organizacji pracy i zasobów instytucjonalnych IP/IZ/KM/innych podmiotów)? Czy 
możliwe jest zastosowanie tych rozwiązań/praktyk w systemie wyboru projektów RPO WM 2014-2020? 

3. Ocena systemu kryteriów wyboru projektów RPO WM 2014-2020, w tym: 

3.1 ocena sposobu sformułowania kryteriów wyboru projektów oraz ich definicji 

Czy przyjęta procedura ustanawiania kryteriów wyboru operacji jest poprawnie skonstruowana, przejrzysta 
i obiektywna? Jakimi przesłankami kierowano się formując, konkretne kryteria (np. zalecenia KE, diagnozy 
tematyczne/regionalna)?  

3.2 Ocena skuteczności kryteriów wyboru projektów 

Czy stosowanie kryteriów wyboru projektów powoduje podnoszenie realnej jakości projektów wybranych do 
dofinansowania? Jeżeli tak, to jaki jest mechanizm tego zjawiska?  

Czy występuje zjawisko przygotowywania wniosków o dofinansowanie jedynie pod wymagane kryteria 
i związaną z tym punktację, przy jednoczesnej niskiej rzeczywistej jakości interwencji planowanej we wniosku? 
Jeżeli tak, to jaka jest skala tego zjawiska?  

Czy system wyboru projektów zapobiega przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie jedynie pod 
wymagane kryteria i związaną z tym punktację, przy jednoczesnej niskiej rzeczywistej jakości interwencji 
planowanej we wniosku? Jeżeli nie, to czy możliwe jest wprowadzenie mechanizmów zabezpieczających przez 
wyborem do dofinansowania takich wniosków?  

Czy system wyboru projektów stanowi duże obciążenie administracyjne dla potencjalnych beneficjentów? Czy, 
przy uwzględnieniu zgodności z obecnie obowiązującymi przepisami prawa, możliwe jest wprowadzenie 
uproszczeń/ułatwień, które zmniejszyłyby obciążenia administracyjne potencjalnych beneficjentów?  
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Jakie kryteria wyboru projektów sprawiły/sprawiają wnioskodawcom największe problemy? Jakiego rodzaju 
trudności nastręczają wnioskodawcom kryteria?   

Czy istnieje potrzeba zmiany kryteriów wyboru projektów w RPO WM 2014-2020? Jeśli tak, jakie zmiany są 
rekomendowane w celu zapewnienie wyboru projektów przyczyniających się w największym stopniu do 
realizacji celów programu i wpływających na sytuację w regionie? Co konkretnie i w jaki sposób można 
zmodyfikować w odniesieniu do kryteriów wyboru projektów, aby skutecznie (zapewniając jakość wsparcia) 
i efektywnie (przy użyciu jak najmniejszych nakładów, w jak najkrótszym czasie) zrealizować interwencję 
zaplanowaną w ramach RPO WM? 

Na ile przyjęte kryteria wyboru projektów dotyczące oceny potencjału wnioskodawców (potencjał finansowy, 
kadrowy, techniczny i społeczny) przyczyniają się do wyboru najlepszych projektodawców?  

3.3. Dobre praktyki systemu kryteriów wyboru projektów 

Czy w sposobie formułowania kryteriów wyboru projektów RPO WM 2007-2013 były stosowane rozwiązania, 
które okazały się skuteczne, a które w obecnym okresie programowania nie znalazły kontynuacji?  

Jeżeli tak: Jakie są przyczyny braku kontynuacji? Czego dotyczyły te rozwiązania (np. zasad/procedur 
formułowania kryteriów, skuteczności kryteriów, monitoringu)? Czy możliwe jest zastosowanie tych rozwiązań 
w systemie wyboru projektów RPO WM 2014-2020?  

4. Ocena procedury odwoławczej (DODATKOWY OBSZAR BADAWCZY) 

4.1. Wpływ procedury odwoławczej na bezstronność systemu wyboru projektów  

a. Czy procedura odwoławcza wpływa na bezstronność systemu wyboru projektów?  

4.2 Czynniki warunkujące korzystanie z procedury odwoławczej 

b. Jakie są uwarunkowania wnoszenia przez wnioskodawców protestu w celu ponownego sprawdzenia 
złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów? W jakim stopniu gotowość 
wnioskodawców do wniesienia protestu jest powiązana z mechanizmem procedury odwoławczej oraz w jakim 
stopniu wynika z samej konstrukcji systemu wyboru projektów, w tym procesu ich oceny?  

c. Czy można wyodrębnić w mechanizmie procedury odwoławczej elementy, które wpływają na motywację 
wnioskodawców do wniesienia protestu, tj. zwiększają gotowość do odwoływania się od oceny lub osłabiają 
przekonanie o użyteczności takiego posunięcia?  

d. Czy można wyodrębnić w systemie wyboru projektów i/lub w procesie oceny projektów takie elementy 
proceduralne, które wyraźnie antagonizują wnioskodawców wobec procesu oceny i ukierunkowują ich 
motywację na wniesienie protestu?  

e. Jakie atrybuty procedury odwoławczej oraz systemu wyboru projektów (w tym procesu oceny i wyboru 
projektów) wpływają na gotowość wnioskodawców do skorzystania z przysługującego im prawa wniesienia 
protestu? 

f. Czy (a jeżeli tak, to w jakim stopniu) rezultat odwołania się od oceny wpływa na opinie wnioskodawców na 
temat bezstronności/transparentności/obiektywności procesu oceny wniosków? Jeżeli negatywny rezultat 
odwołania pogarsza opinie wnioskodawcy na temat procesu oceny wniosków, to czy możliwe jest ograniczenie 
tego zjawiska?   
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2. Charakterystyka zbioru danych  
 

Sposób realizacji badania 

Szeroki zakres i specyfika problematyki będącej przedmiotem niniejszego badania wymagają przyjęcia 

wielowymiarowego podejścia badawczego, uwzględniającego (1) różne perspektywy oceny i źródła danych oraz 

(2) uzupełniające się metody i techniki badawcze. 

Równie ważnym aspektem badania będzie jego (3) etapowość, która pozwoli w sposób jak najbardziej efektywny 

wykorzystać planowane metody i techniki badawcze oraz źródła danych. 

Dzięki tak sformułowanej koncepcji badania możliwe będzie pozyskanie wyczerpującego materiału 

analitycznego, przeprowadzenie rzetelnych analiz w zakresie problemów przynależnych poszczególnym 

obszarom badawczym oraz sformułowanie odpowiedzi na główne pytania badawcze. 

 

Perspektywy oceny i źródła danych 

W badaniu uwzględnione zostały 3 różne perspektywy oceny uchwycone poprzez zaproszenie do udziału 

w badaniu 8 kategorii respondentów – jak na schemacie poniżej. 

Schemat 6. Perspektywy oceny uwzględnione w badaniu, istotne z punktu widzenia logiki badania 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Dzięki zwielokrotnieniu perspektyw oceny (kategorii respondenckich) możliwe będzie poznanie spojrzenia 

na program wielu zainteresowanych stron. 

Należy podkreślić, że równie ważnym źródłem informacji są dane zastane – wytworzone i zgromadzone w toku 

przygotowania i wdrażania programu – kwerenda literatury (raportów z badań, analiz, ekspertyz, publikacji 

naukowych) diagnozującej przedmiot badania została zaprezentowana w rozdziale „Wynik kwerendy do analizy 

danych zastanych” niniejszego raportu. 

 

•perspektywa (potencjalnych) beneficjentów;

•perspektywa uczestników szkoleń;

• perspektywa nieskutecznych wnioskodawców.

Perspektywa strony popytowej

•perspektywa przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za programowanie i wdrażanie
RPO WM 2014-2020, tj. Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Pośredniczącej;

•perspektywa IZ innych regionów (województw);

•perspektywa ekspertów oceniających wnioski – eksperci KOP.

Perspektywa systemowa

•perspektywa ekspertów oceniających wnioski – eksperci zewnętrzni;

•perspektywa ekspertów dziedzinowych/branżowych.

Perspektywa ekspercka



 
 

25 
 

Fazy badania 

Cały proces badawczy podzielony został na 3 następujące po sobie etapy badawcze, po to by w sposób 

najbardziej efektywny wykorzystać planowane metody i techniki badawcze. Wykonawca wyróżnia w procesie 

badania: 

• etap wstępny badania: eksploracji problemów badawczych; 

• etap kwantyfikacji: wyjaśniania zjawisk rozpoznanych na etapie eksploracji (na etapie wstępnym) oraz 

weryfikacji hipotez dotyczących problemów badawczych; 

• etap weryfikacji i oceny: przygotowania ostatecznych wniosków z badania i opracowania 

rekomendacji. 

Zastosowanie koncepcji badania uwzględniającej wskazane powyżej perspektywy oceny, metody i techniki 

badawcze, źródła danych i etapy badania umożliwiło udzielenie wyczerpujących odpowiedzi na sformułowane 

przez Zamawiającego i zaproponowane przez Wykonawcę główne pytania badawcze oraz realizację celów 

badania. Przyjęta koncepcja badania realizuje postulat triangulacji na następujących poziomach: 

• triangulacja metodologiczna: wykorzystanie różnych metod i technik gromadzenia danych do 

kontrolowania spójności wniosków (dokumenty programowe, dane z badań terenowych realizowanych 

różnymi metodami i technikami); zastosowanie różnych technik przy badaniu tych samych zagadnień 

w celu obserwacji różnych aspektów badanego przedmiotu; zastosowanie różnych, uzupełniających 

się wzajemnie technik zbierania danych; 

• triangulacja perspektyw oceny i źródeł danych (informacji): zwielokrotnienie źródeł informacji 

w ramach tej samej i różnych metod badawczych; 

• triangulacja analityczna: zwielokrotnienie rodzajów analizy i syntezy danych (ilościowa i jakościowa), 

wnioskowanie oraz przygotowanie rekomendacji; 

• triangulacja teoretyczna: wykorzystanie kilku teorii w celu interpretowania danych i weryfikacji 

hipotez; 

• triangulacja perspektyw badaczy: polegającą na zaangażowaniu w ewaluację kilkuosobowego zespołu 

badaczy, co pozwoli na uzyskanie bogatszego i bardziej wiarygodnego obrazu badanego przedmiotu. 

Poniżej na schemacie Wykonawca zaprezentował konstrukcję logiczną badania, tj. logiczny ciąg przyczynowo 

skutkowy warunkujący prawidłową realizację celów badania, na który składają się różne – ze względu na funkcje 

badawcze – i komplementarne wobec siebie etapy badania, przynależne im metody i techniki badawcze 

(obowiązkowe wskazane przez Zamawiającego w minimum metodologicznym oraz dodatkowe zaproponowane 

przez Wykonawcę), w powiązaniu z uwzględnionymi w badaniu perspektywami oceny (kategoriami 

respondentów); schemat uwzględnia również kroki milowe w realizacji badania (takie jak opracowanie raportu 

metodologicznego, raportu wstępnego  oraz raportu końcowego z badania). 

Logika badania rozumiana jest tutaj jako: 

• sekwencja powiązanych ze sobą kolejnych kroków badawczych wraz ze wskazaniem zasadności ich 

określonej kolejności, które będzie podejmował Wykonawca, mając na uwadze kluczowe kwestie, 

tj. obszary/problemy badawcze wymagające analizy; 

• sposób postępowania badawczego określający/uzasadniający, w jaki sposób działania podejmowane 

w kolejnych krokach i realizowane dzięki nim zagadnienia łączą się ze sobą. 
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Schemat 7. Logiczny układ etapów badania, metod i technik badawczych, perspektyw oceny, źródeł danych 

Etap wstępny: eksploracji problemów badawczych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etap kwantyfikacji: wyjaśniania zjawisk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etap weryfikacji i oceny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Poniżej zaprezentowano kolejność realizacji poszczególnych elementów badania i kroków badawczych. 

  

Badanie desk research 

Opracowanie raportu metodologicznego i narzędzi badawczych 
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FGI eksperci oceniający wnioski RPO WM 
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Etap wstępny badania 

Oficjalnym momentem rozpoczęcia badania będzie pierwsze spotkanie z Zamawiającym mające na celu 

omówienie szczegółowych oczekiwań względem badania; pozwoli to zminimalizować ryzyko, iż Wykonawca 

błędnie zrozumiał zapisy SOPZ a efekt jego pracy nie odpowiadałby w pełni na stawiane oczekiwania. 

W pierwszym kroku badania – na etapie wstępnym - w celu strukturyzacji problemów składających się na 

przedmiot badania przeprowadzona zostało analiza danych zastanych (desk research). Analizie podlegają 

wszystkie dokumenty źródłowe wymienione w części aneksu „Wynik kwerendy do analizy danych zastanych” 

oraz wskazane przez Zamawiającego w SOPZ – jako kluczowe z punktu widzenia konceptualnego uporządkowania 

przedmiotu badania oraz identyfikacji dodatkowych źródeł danych – Wykonawca uzupełni kwerendę 

o dodatkowe źródła danych uwzględniając je w raporcie końcowym. Produktem analizy danych zastanych jest 

również lista potencjalnych respondentów – przedstawicieli IZ i IP RPO WM 2014-2020. 

Kontynuacja desk research na wstępnym etapie badania umożliwiła przygotowanie raportu metodologicznego 

i opracowanie projektów narzędzi badawczych. 

Po zaakceptowaniu raportu metodologicznego przez Zamawiającego, rozpoczęła się zasadnicza część badania. 

Trwająca analiza danych zastanych będzie nakierowana na dokładną i rzetelną ocenę systemu wyboru projektów 

oraz kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WM 2014-2020. 

Ustalenia badawcze poczynione dzięki przeprowadzeniu z przedstawicielami IZ i IP IDI do wniosków z całego 

badania wniosły wstępną wiedzę, stanowiącą niejako tło dla danych pozyskiwanych na kolejnych etapach 

badawczych. W szczególności wywiady te wniosły wkład do analizy case study prowadzonej na ostatnim etapie 

badania.  

Zrealizowanie indywidulanych wywiadów pogłębionych z przedstawicielami IZ oraz IP zamknęło etap wstępny 

badania. 

Etap kwantyfikacji: wyjaśniania zjawisk 

Otwarcie kolejnego etapu badania/etapu kwantyfikacji wiązało się z uruchomieniem badań terenowych. Planuje 

się równoległą realizację badań ilościowych, tj. CATI z (potencjalnymi) beneficjentami RPO WM 2014-2020 oraz 

CATI z uczestnikami szkoleń. Trafność narzędzi do badań ilościowych została zweryfikowana w badaniach 

pilotażowych. Badania ilościowe ukierunkowane były na rozpoznanie skali występowania różnorodnych 

doświadczeń i opinii. CATI jako metoda ilościowa posłuży, w obu przypadkach, skwantyfikowaniu (przedstawieniu 

ilościowemu) badanych zjawisk. 

Równolegle do prowadzonych badań ilościowych rozpoczęła się realizacja badań jakościowych – FGI z ekspertami 

oraz CJM z nieskutecznymi wnioskodawcami. Do udziału w zogniskowanych wywiadach grupowych zaproszeni 

zostali zarówno przedstawiciele KOP, jak i eksperci zewnętrzni oceniający wnioski oraz eksperci dziedzinowi. 

Z kolei w ramach techniki CJM przyjrzeliśmy się wnioskom, które nie otrzymały dofinansowania, porównując 

opinie wnioskodawców na temat ich odrzucenia z ocenami zawartymi w kartach i samymi wnioskami, w zakresie 

systemu oceny i kryteriów.  

Kolejna i ostatnia odsłona etapu kwantyfikacji to wywiady TDI z przedstawicielami IZ z pozostałych regionów. 

Dane z TDI stanowiły wkład dla prowadzonej analizy porównawczej (benchmarkingu), ale posłużyły również jako 

samodzielny materiał pozwalający krytycznie spojrzeć na zapisy i rozwiązania przyjęte w ramach  

RPO WM 2014-2020. 

Działania te zamknęły etap kwantyfikacji badania. 

Etap weryfikacji i oceny 

Na tym etapie przeprowadzone zostały pozostałe analizy – case study, analiza SWOT oraz analizy ilościowe 

(statystyczne) w zakresie zebranego materiału ilościowego.  
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Zintegrowana analiza całego materiału zebranego w toku badania zakończy się przygotowaniem wstępnej wersji 

raportu końcowego. Dokument będzie stanowił podstawę dla przeprowadzenia pierwszego panelu ekspertów 

z przedstawicielami instytucji zaangażowanych w realizację RPO WM 2014-2020 Efektem przeprowadzonych 

prac badawczych i analitycznych będzie opracowanie projektu raportu końcowego, który stanie się podstawą 

drugiego panelu ekspertów. 

Zrealizowanie panelu ekspertów oraz zaprezentowanie Zamawiającemu ostatecznej wersji raportu końcowego 

zamkną etap weryfikacji i oceny badania. 

 

Metody i techniki gromadzenia danych 

Przeprowadzenie ewaluacji wymagało zastosowania szerokiego wachlarza technik badawczych o charakterze 

ilościowym i jakościowym ze znaczącą rolą desk research (badania danych zastanych). Każdy z obszarów 

badawczych wchodzących w zakres badania podlegał analizie stanowiącej syntezę wielu metod i technik 

badawczych. 

W badaniu zastosowane zostały następujące – wskazane przez Zamawiającego w SOPZ oraz dodatkowe 

rekomendowane przez Wykonawcę – metody i techniki badawcze służące gromadzeniu danych. 

 

Schemat 8. Metody i techniki gromadzenia danych zastosowane w badaniu 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

  

•Analiza danych zastanych ( ang. desk research);

•Technika zogniskowanego wywiadu grupowego (ang. Focus Group Interviews/FGI):
zastosowana w badaniu w odniesieniu do ekspertów oceniających wnioski w ramach RPO
WM 2014-2020 oraz ekspertów dziedzinowych/branżowych;

•Technika indywidulnego wywiadu pogłębionego (ang. Individual in Depth Interview/IDI):
zastosowana w badaniu w odniesieniu do przedstawicieli IZ i IP RPO WM 2014-2020;

•Technika indywidulanego pogłębionego wywiadu telefonicznego (ang. Telephone in-Depht
Interview/TDI): zastosowania w badaniu w odniesieniu do IZ innych regionów.

Metody jakościowe

•Technika wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych (ang. Computer Assisted
Telephone Interview/CATI) zastosowana w badaniu dwukrotnie: w grupie (potencjalnych)
Beneficjentów oraz wśród uczestników szkoleń.

Metody ilościowe

•Customer Journey Map dot. nieskutecznych wnioskodawców

Metody monograficzne

•Panel ekspertów

Metody heurystyczne
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Na poniższym schemacie techniki badawcze zadedykowano poszczególnym kategoriom respondentów, 
uwzględnionych w badaniu. 

 

Schemat 9. Przyporządkowanie technik badawczych kategoriom respondentów wraz ze wskazaniem źródeł 
danych 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Indywidualne wywiady pogłębione  
Zgodnie z wymaganiami minimalnymi Zamawiającego zawartymi na str. 11. Szczegółowego Opisu Przedmiotu 

Zamówienia (SOPZ) oraz złożoną przez Wykonawcę ofertą zrealizowano 18 wywiadów pogłębionych 

z następującymi 3 grupami respondentów (jak na rysunku poniżej): 

Rysunek 1. Grupy uczestników indywidualnych wywiadów pogłębionych oraz liczba IDI dla każdej grupy 

 

Źródło: opracowanie własne, na podstawie zapisów SOPZ.  

Na potrzeby realizacji wszystkich IDI zastosowany został celowy dobór respondentów do badania. Dobór celowy 

jest doborem nielosowym właściwym dla badań jakościowych, wynika z konieczności wyboru osób, które ze 

względu na swoją wiedzę i doświadczenie mogą udzielić niezbędnych informacji, zapewniając pozyskanie 

materiału jakościowego wspierającego proces wnioskowania i udzielania odpowiedzi na pytania badawcze. 

Zogniskowany wywiad grupowy 
Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi na str. 11 i 12 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia 

(SOPZ) oraz złożoną przez Wykonawcę ofertą zrealizowano 20 zogniskowanych wywiadów grupowych 

z 4 grupami respondentów. Na potrzeby realizacji wszystkich FGI zastosowano celowy dobór respondentów do 

badania. 

Struktura wszystkich FGI została ustalona dzięki wprowadzeniu w życie następujących założeń:  

 każdy FGI dotyczył tematyki jednej OP; 

 na temat każdej OP odbyły się 2 FGI (10 OP razy 2 FGI = 20 FGI); 

Przedstawiciele IZ RPO WM:

•osoba zaangażowana we wdrażanie
interwencji w ramach EFS;

•osoba zaangażowana we wdrażanie
interwencji w ramach EFRR;

•łącznie 2 IDI.

Przedstawiciele IP RPO WM:

•osoba reprezentująca WOM-R
MJWPU;

•osoba reprezentująca WWR-1
MJWPU;

•osoba reprezentująca WWR-2
MJWPU;

•osoba reprezentująca WWR-3
MJWPU;

•osoba reprezentująca WWR-4
MJWPU;

•osoba reprezentująca WWS-1
MJWPU;

•osoba reprezentująca WWS-2
MJWPU;

•osoba reprezentująca WWF-S
MJWPU;

•osoba reprezentująca WKP-S
MJWPU;

•2 osoby reprezentujące WUP;

•łącznie 11 wywiadow pogłębionych.

Przedstawiciele społeczni, 
uczestniczący w pracach KM RPO 
WM:

•członkowie trzech grup roboczych 
KM RPO WM;

•łącznie 5 IDI.
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 założono, że w każdym FGI weźmie udział dwoje przedstawicieli pierwszej (członkowie KOP MJWPU, 

WUP i ZIT WOF), trzeciej (eksperci „branżowi”, reprezentujący dziedziny, do których odnoszą się OP RPO 

WM) 2014-2020 i czwartej (eksperci zewnętrzni dokonujący oceny wniosków o dofinansowanie 

projektów złożonych w trybie konkursowym) grupy uczestników oraz jeden przedstawiciel drugiej grupy 

(osoby odpowiedzialne za przygotowanie kryteriów wyboru projektów). 

Dzięki zastosowaniu tych zasad skład FGI był możliwie zrównoważony i urozmaicony – każdą OP miała 

reprezentować taka sama liczba uczestników (13 osób) z 4 grup. W przypadku, gdy okazywało się, że występują 

problemy z konsekwentnym zastosowaniem tych zasad (np. w przypadku OP, w których w ocenie wniosków 

konkursowych w niewielkim zakresie korzysta się z pomocy ekspertów zewnętrznych, problematyczne okazało 

się zrekrutowanie ekspertów zewnętrznych z oczekiwanym „dorobkiem”) zmianie ulegał skład osobowy lub 

liczebność poszczególnych FGI. Ostatecznie we wszystkich zogniskowanych wywiadach grupowych wzięła udział 

następująca liczba uczestników: 

Rysunek 2. Grupy uczestników zogniskowanych wywiadów grupowych 

 

 

Źródło: opracowanie własne, na podstawie zapisów SOPZ.  

 

 

Członkowie KOP MJWPU, 
WUP i ZIT WOF:

•4 członków KOP dla OP I
(MJWPU);

•2 członków KOP dla OP II
(MJWPU i ZIT WOF);

•4 członków KOP dla OP III
(MJWPU i ZIT WOF);

•6 członków KOP dla OP IV
(MJWPU i ZIT WOF);

•2 członków KOP dla OP V
(MJWPU);

•3 członków KOP dla OP VI
(MJWPU);

•2 członków KOP dla OP VII
(MJWPU);

•4 członków KOP dla OP VIII
(WUP lub ZIT WOF);

•8 członków KOP dla OP IX
(MJWPU);

•7 członków KOP dla OPX
(MJWPU i ZIT WOF)

•łącznie 42 uczestników

Osoby odpowiedzialne za 
przygotowanie kryteriów 
wyboru projektów:

•2 osoba - OP I (UMWM);

•3 osoba - OP II (UMWM);

•1 osoba - OP III (UMWM);

•2 osoba - OP IV (UMWM);

•1 osoba - OP V (UMWM);

•2 osoba - OP VI (UMWM);

•2 osoba - OP VII (UMWM);

•łącznie 13 uczestników

Eksperci „branżowi”, 
reprezentujący dziedziny, 
do których odnoszą się OP 
RPO WM:

•4 ekspertów - dziedziny 
OP I;

•3 ekspertów - dziedziny 
OP II;

•4 ekspertów - dziedziny 
OP III;

•2 ekspertów - dziedziny 
OP IV;

•1 ekspertów - dziedziny 
OP V;

•4 ekspertów - dziedziny 
OP VI;

•4 ekspertów - dziedziny 
OP VII;

•4 ekspertów - dziedziny 
OP VIII;

•2 ekspertów - dziedziny 
OP IX;

•4 ekspertów - dziedziny 
OPX;

•łącznie 32 uczestników

Eksperci zewnętrzni 
dokonujący oceny 
wniosków o 
dofinansowanie projektów 
złożonych w trybie 
konkursowym:

• 4 ekspertów - OP I (dla 
MJWPU);

• 4 ekspertów - OP II (dla 
MJWPU i ZIT WOF);

• 4 ekspertów - OP III (dla 
MJWPU i ZIT WOF);

• 3 ekspertów - OP IV (dla 
MJWPU i ZIT WOF);

• 5 ekspertów - OP V (dla 
MJWPU);

• 3 ekspertów- OP VI (dla 
MJWPU);

• 2 ekspertów - OP VII (dla 
MJWPU);

• 2 ekspertów - OP VIII (dla 
WUP i ZIT WOF);

• 3 ekspertów - OP IX (dla 
MJWPU);

• 3 ekspertów - OP X (dla 
MJWPU i ZIT WOF);

• łącznie 33 uczestników



 
 

32 
 

Panel ekspercki 
Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi na str. 13 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz 

złożoną przez Wykonawcę ofertą, zrealizowane zostały dwa panele eksperckie z przedstawicielami instytucji 

zaangażowanych w realizację RPO WM. 2014-2020 Na potrzeby realizacji paneli eksperckich zastosowany 

zostanie celowy dobór respondentów do badania. 

CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) 
W badaniu wykorzystano dwie ankiety telefoniczne (CATI, ang. Computer-Assisted Telephone Interview):  

(1) z wnioskodawcami RPO WM 2014-2020 oraz (2) z uczestnikami szkoleń organizowanych UMWM. Cel ich 

zastosowania, charakterystyki próby oraz metody analizy wyników pozyskanych tą metodą przedstawiono 

poniżej.  

CATI z (potencjalnymi) beneficjentami RPO WM 2014-2020 

Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi na str. 12 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz 

złożoną przez Wykonawcę ofertą badaniem CATI objętych zostało 235 beneficjentów naborów ogłoszonych 

w 2015, 2016 i 2017 roku oraz 174 potencjalnych beneficjentów konkursów, ogłoszonych w 2015, 2016 i 2017 

roku (nieskutecznych wnioskodawców).  

Badanie objęło:  

• beneficjentów RPO WM 2014-2020, czyli podmioty, które podpisały umowy na realizację projektu 

i umowa ta nie została rozwiązana (5392 podpisanych i nierozwiązanych umów wg zestawienia 

przygotowanego przez Zamawiającego); nie jest istotne, czy projekt nadal trwa czy został już zakończony 

i rozliczony; 

• potencjalnych beneficjentów RPO WM 2014-2020, czyli podmioty, które złożyły wnioski, lecz nie 

otrzymały dofinansowania oraz podmioty, które podpisały umowy na realizację projektu, lecz umowa 

została rozwiązana (194 rozwiązane umowy wg zestawienia przygotowanego przez Zamawiającego).   

Dobór prób badawczych polegał na przygotowaniu operatów losowania na podstawie baz umów/wniosków. Ze 

względu na to, że bazy umów/wniosków zawierają więcej rekordów niż jest beneficjentów/wnioskodawców 

(każdy podmiot może złożyć więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie i realizować więcej niż jeden projekt) 

wyeliminowane zostały rekordy, w których powtarzają się ci sami beneficjenci/wnioskodawcy. Dzięki temu 

uniknięto sytuacji, w której należałoby przeprowadzić 2 lub więcej wywiadów CATI z jednym podmiotem. 

Celem zastosowania tej metody badawczej jest zasięgnięcie opinii wnioskodawców nt. procesu wnioskowania 

o dofinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020, procedury oceny oraz strategii informacyjnej RPO WM 2014-

2020. Kwestionariusz zawiera 8 modułów3: 

• metryczka beneficjenta i projektu; 

• ocena dokumentacji konkursowej RPO WM 2014-2020; 

• ocena generatora wniosków RPO WM 2014-2020; 

• percepcja kosztów i nakładów związanych z wnioskowaniem; 

• ocena poszczególnych źródeł (kanałów) informacji; 

• ocena działań informacyjno-szkoleniowych; 

• ocena kryteriów oceny wniosków i systemu wyboru projektów; 

• ocena procedury odwoławczej.  

                                                                 
3 Kwestionariusz ankiety znajduje się w aneksie raportu końcowego. 
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Kwestionariusz obejmuje w równym stopniu pytania zamknięte (głównie o obecność zjawisk oraz ich percepcję) 

i otwarte (o zaistniałe problemy i propozycje zmian). W ten sposób, mimo obszerności kwestionariusza, udało się 

do końca wywiadu utrzymać zaangażowanie respondentów.  

Ankietą z wnioskodawcami objęto łącznie 409 respondentów-wnioskodawców RPO WM 2014-2020, zarówno 

skutecznych (n=235), jak i nieskutecznych (n=174). Dobór miał charakter warstwowo-kwotowy, w którym 

warstwy stanowiły osie priorytetowe RPO WM 2014-2020. Każdej z nich przypisano kwotę respondentów, która 

uprawnia do wnioskowania statystycznego, uwzględniając fakt znacznej dysproporcji w liczebnościach 

wnioskujących między OP. Wyjątkiem od tej reguły jest wyłączona z badania OP VI z uwagi na niezakończenie 

konkursów w okresie objętym badaniem. 

Analiza danych pozyskanych przy pomocy ankiety telefonicznej ma charakter ilościowy. Korzystamy z analiz 

opisowych oraz analizy głównych składowych (PCA, Principal Component Analysis). W przypadku analiz 

opisowych sprawdzamy strukturę próby i przeciętne wartości w próbie oraz podpróbach. W tym kontekście za 

zasadne uznaliśmy rozróżnienie między wnioskodawcami skutecznymi i nieskutecznymi (tj. takimi, którzy 

podpisali umowę o dofinansowanie i pozostałymi) oraz wnioskodawcami, którzy skorzystali z pomocy firmy 

zewnętrznej w pozyskaniu dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020 i pozostałymi (ich struktury znajdują 

się w tabeli poniżej). Statystyczną istotność struktur zbadano testem 𝜒2 (chi-kwadrat), natomiast statystyczną 

istotność różnic średnich w podpróbach – testem t-Studenta, z ewentualną korektą na nierówne wariancje.  

Tabela 1. Struktura próby ankiety telefonicznej z wnioskodawcami RPO WM 2014-2020 

OP 

Beneficjenci RPO WM 2014-2020 
Wsparcie firmy zewnętrznej w pozyskaniu 

dofinansowania 
Σ 

tak nie tak nie 

1 59 14 54 19 73 

2 18 10 23 5 28 

3 10 19 12 17 29 

4 26 12 30 8 38 

5 20 19 23 16 39 

7 6 4 5 5 10 

8 36 2 3 35 38 

9 30 46 20 56 76 

10 30 48 32 46 78 

Σ 235 174 202 207 409 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety telefonicznej z (potencjalnymi) beneficjentami. 

Analiza głównych składowych i klastrowanie 

Ankieta z wnioskodawcami znalazła jeszcze jedno zastosowanie. Opinie o jakości procesu wnioskodawczego oraz 

narzędzi informacyjnych zostały wykorzystane, aby dokonać segmentacji wnioskodawców RPO WM 2014-2020 

pod względem obranych strategii na rzecz pozyskania finansowania (radzenia sobie w tym specyficznym 

środowisku). W tym celu zastosowano analizę głównych składowych (Principal Component Analysis, PCA) oraz 

klastrowanie. W pierwszym etapie prac wybrano pytania, w których wnioskodawcy mogą określić swoje opinie 
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nt. poszczególnych elementów RPO WM 2014-2020. Dodatkowym technicznym warunkiem jest posiadanie 

odpowiedzi dla wszystkich obserwacji. Ostatecznie wybrano pytania: B1, C5, E2Ak, E2Bj, E2Cj, E2Dl, E2El, F1-3, 

G34. Ich wspólnym mianownikiem jest ocenianie oferty RPO WM 2014-2020 bez związku z własnym 

zaangażowaniem. W drugim kroku wybrano liczbę głównych składowych. Wśród metod jej wyznaczania znajdują 

się metody graficzne, w których wybiera się taką liczbę głównych składowych, przy której linia notuje punkt 

przegięcia („łamie się”; wykres poniżej) lub analityczne, poszukując wektora własnego znajdującego się najbliżej 

jedności. Oba te kryteria dostarczają jednakowej odpowiedzi. Ostatecznie wyodrębniono 3 główne składowe. 

Test Kaisera-Meyera-Olkina adekwatności doboru zmiennych dostarcza potwierdzenia sensowności tego 

podziału. 

Wykres 1. Analiza głównych składowych – wybór liczby składowych 

 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

W trzecim kroku przeprowadzono klastrowanie zbioru wnioskodawców przy wykorzystaniu składowych 

wyodrębnionych w poprzednim etapie. Do klastrowania zastosowano najbardziej typową metodę k średnich 

(algorytm centroidu). Z uwagi na relatywnie niewielką liczbę obserwacji dokonano podziału na 3 segmenty 

respondentów. Segmenty charakteryzują się maksymalnym podobieństwem obserwacji wewnątrz segmentu 

i maksymalnym zróżnicowaniem grup między sobą. Trzy klastry różnicuje ocena nadawana poszczególnym 

etapom procesu wnioskowania oraz wykorzystanie i oceny nadawane narzędziom informacyjnym. Pierwsza 

kategoria charakteryzuje się niskimi ocenami i niskim zastosowaniem kanałów, druga – wysokimi ocenami 

i umiarkowanym zastosowaniem kanałów, a trzecia – umiarkowanymi ocenami i wysokim wykorzystaniem 

kanałów informacyjnych. Dla wygody poszczególne segmenty nazwaliśmy roboczo odpowiednio: krytykantami, 

optymistami oraz proaktywnymi. Ostatnią fazę stanowią prace analityczne. W ich toku weryfikujemy, do jakiego 

stopnia segmentacja oparta na opiniach o działaniach IZ i IP RPO WM 2014-2020 znajduje przełożenie na różne 

strategie radzenia sobie z procesem wnioskowania o dofinansowanie oraz ich skutki. Analiza statystyczna opiera 

się na analizie wariancji (analysis of variance, ANOVA) i teście F określającym istotność różnic między klastrami. 

Wykorzystanie tych technik pozwala więc określić rolę działań podejmowanych przez IZ i IP RPO WM 2014-2020 

dla zwiększenia zainteresowania i podniesienia skuteczności wnioskowania wewnątrz segmentów. W tym 

kontekście należy jednak zaznaczyć, że jest to analiza przeprowadzona na ograniczonej (liczbowo i czasowo) 

próbie wnioskodawców. Aby otrzymać bardziej wiarygodne wyniki, należałoby je przeprowadzać z całą populacją 

wnioskujących.  

CATI z uczestnikami szkoleń 

Komplementarny charakter wobec ankiety z wnioskodawcami ma ankieta telefoniczna z uczestnikami szkoleń. 

Jej celem jest zasięgnięcie opinii nt. jakości szkoleń służących popularyzacji RPO WM 2014-2020 i podniesieniu 

wiedzy nt. sposobu wnioskowania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków RPO WM 2014-2020 

                                                                 
4 Zastosowanie średnich pozwala nadać wszystkim zagadnieniom równe wagi. 
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oraz innych narzędzi informacyjno-szkoleniowych, a także ocena UMWM jako dostarczyciela tego rodzaju 

informacji. 

Kwestionariusz zawiera 4 moduły kompatybilne z kwestionariuszem ankiety dla wnioskodawców:  

• metryczka; 

• ocena poszczególnych kanałów informacji; 

• ocena strategii działań informacyjno-szkoleniowych; 

• ocena UMWM z perspektywy merytorycznego wsparcia (potencjalnych) wnioskodawców. 

W ankiecie telefonicznej wzięło udział 101 uczestników 52 różnych szkoleń (próba celowa) zorganizowanych 

przez jednostki UMWM. Szkolenia odnosiły się zarówno do poszczególnych działań/konkursów RPO WM 2014-

2020 (np. Aplikowanie o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w konkursie z Działania 3.1 

Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu, Poddziałanie 3.1.2 RPO WM 2014-2020; Zasady aplikowania o środki 

w ramach  Poddziałania 10.1.4 „Edukacja przedszkolna”), jak i bardziej uniwersalnych zagadnień (np. Prawo 

zamówień publicznych, Obowiązki beneficjenta związane z systemem SL2014 oraz ochroną danych osobowych 

w projektach współfinansowanych z EFS; Wprowadzenie do RPO WM 2014-2020), z których te pierwsze 

stanowiły ok. 70% puli, a drugie – odpowiednio ok. 30%.  

Z uwagi na charakter próby, analizę danych pozyskanych tą metodą ograniczono do analiz opisowych, wraz 

z towarzyszącymi im testami istotności statystycznej. W przeważającej większości przypadków wyniki analiz z obu 

źródeł przedstawiono łącznie. Tam, gdzie wymaga to ostrożnej interpretacji (np. z powodu zaistnienia efektu 

selekcji), w tekście umieszczono odpowiednie przypisy. 

Customer Journey Map  
Przeprowadzono łącznie 10 obserwacji podmiotów, które nie otrzymały wsparcia w ramach RPO 2014-2020. 

W każdym przypadku z listy projektów, którym nie przyznano dotacji, wylosowano założoną liczbę podmiotów. 

Kryterium doboru nie była oś priorytetowa, lecz typ beneficjenta. Nasze doświadczenie pokazuje, że bardziej 

istotne niż obszar, do którego można aplikować, jest to, kto (jaka instytucja) składa wniosek. Tak jest powszechnie 

np. w przypadku oceny ilości dokumentów wymaganych przy aplikowaniu – inaczej są one oceniane przez 

instytucje publiczne, a inaczej przez przedsiębiorców i organizacje pozarządowe. 

Tabela 2. Dobór próby do badania Customer Journey Map 

Typ beneficjenta Liczebność próby badawczej  

Instytucje administracji publicznej, w tym JST 3 

Instytucje podległe JST (szkoły, przychodnie, przedsiębiorstwa komunalne 
itp.) 

2 

Przedsiębiorstwa 3 

Jednostki naukowe i szkoły wyższe 1 

Organizacje pozarządowe 1 

Łącznie 10 

Źródło: opracowanie własne. 
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TDI (Telephone In-Depth Interview) 
Zrealizowane zostały wywiady telefoniczne wśród osób zaangażowanych we wdrażanie regionalnych programów 

operacyjnych w perspektywie 2014-2020. Każdy region był reprezentowany przez jedną osobę. Badanie 

przeprowadzono na próbie 10 regionów; ich listę przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 3. Dobór próby do badania TDI 

Lp. Reprezentowany region Liczebność próby badawczej 

1 Woj. dolnośląskie 1 

2 Woj. kujawsko-pomorskie 1 

3 Woj. lubelskie 1 

4 Woj. małopolskie 1 

5 Woj. opolskie 1 

6 Woj. podkarpackie 1 

7 Woj. pomorskie 1 

8 Woj. śląskie 1 

9 Woj. świętokrzyskie 1 

10 Woj. wielkopolskie 1 

 Łącznie 10 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Analiza danych z kart oceny wniosków 
Centralnym elementem prac w obszarze systemu oceny i wyboru projektów w ramach RPO WM 2014-2020 jest 

analiza danych z kart oceny wniosków. W tym celu oryginalne dane wsadowe (populacja pełna5) zostały 

przeniesione do specjalnie zaprojektowanej bazy kart ocen w toku wieloetapowej procedury (por. schemat 

poniżej). W każdym z ponad 35 tys. plików zidentyfikowano treści do przeniesienia (tj. kryteria oceny oraz 

rezultaty), a także nadano usystematyzowane nazwy. Dzięki zastosowaniu formuł VBA (Visual Basic for 

Applications) wskazane treści zapełniły bazę kart ocen. Z uwagi na deficyty kart ocen wymagało to rozbudowanej 

kontroli błędów (por. ramka poniżej). Oczyszczona baza posłużyła do dalszych analiz statystycznych. 

 

  

                                                                 
5 W niniejszym przypadku populacja pełna oznacza objęcie wszystkich wnioskujących, wszystkich kategorii oceny, dokonanej przez wszystkich 
ekspertów. Łącznie ok. 35 tys. plików.  
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Schemat 10. Etapy prac nad bazą kart oceny wniosków RPO WM 2014-2020 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Ramka 1. Karty oceny wniosków jako źródło informacji o systemie oceny i wyboru RPO WM 2014-2020 

W niniejszym badaniu wykorzystujemy unikatowe źródło, jakim są karty oceny wniosków. Każdemu 
wnioskodawcy RPO WM 2014-2020 przypisane jest kilka plików MS Excel, w których znajduje się ocena 
formalna, merytoryczna (wstępna), pomoc publiczna etc. Informacja ta ma charakter zero-jedynkowy lub 
liczbowy. Niekiedy w karcie znajduje się również uzasadnienie podjętej decyzji. Taki zbiór stanowi cenne źródło 
informacji o projektach, praktyce stosowanych kryteriów, oraz wzorcach oceny przedsięwzięć 
i wnioskodawców RPO WM 2014-2020. Jest to pierwsze źródło ilościowe, w którym eksponowana jest 
perspektywa ekspertów. Te niewątpliwe atuty kart oceny wniosków wzmocnione są przez konstrukcję 
badania. Pracami objęto całą populację wnioskodawców (w ramach czasowych objętych badaniem), co 
wyklucza błędy selekcji i tzw. survivorship bias (tj. wyciągania błędnych wniosków przez uwzględnianie tylko 
wniosków, które przeszły pozytywnie proces oceny). Jest to zatem potężne narzędzie wspierające prace 
analityczne, umożliwiające badanie beneficjentów i ich wniosków, a także samego procesu oceny i sposobu 
jego projektowania (roli kryteriów, roli ekspertów).  
 
Mimo tych niezaprzeczalnych zalet, szereg wad konstrukcji kart znacząco utrudnia analizę. W konsekwencji 
dane te mają obecnie charakter głównie archiwistyczny. Aby możliwe było skorzystanie z ich pełnego 
potencjału analitycznego, należy przeprowadzić czaso- i zasobochłonne prace o charakterze porządkującym. 
Trzeba sobie zdać sprawę, że przy tak dużym zbiorze informacji procedura musi odbywać się w sposób 
zautomatyzowany, np. przy pomocy makr VBA (Visual Basic for Applications) przenoszących informacje 
z wybranych pól z każdej z ponad 35 tys. przekazanych kart do uporządkowanej bazy wynikowej. Fragment 
kodu VBA wykorzystywanego w pracach nad bazą znajduje się poniżej.  

 
 
Część problemów wynika z samego charakteru RPO, tj. z dużego zróżnicowania poddziałań, modyfikacji 
w typach kryteriów między naborami i zmiennej liczby kryteriów. Część wad konstrukcji arkuszy nie jest jednak 
związana z samym procesem oceny. Te zagrożenia to m.in.:  

• obecność literówek (np. „kyteria formalne” zamiast „kryteria formalne” w nagłówkach 
w wybranych kartach oceny formalnej, pojedyncze błędy w zapisie numeru konkursu) i znaków 
niedrukowalnych – te ostatnie stanowią najprawdopodobniej pozostałość po kopiowaniu 
z programu MS Word (por. poniżej); 

 

oryginalne dane 
wsadowe

• zapoznanie się z ich 
strukturą

architektura bazy 
docelowej

• ujednolicenie 
nazewnictwa 
oryginalnych plików

• identyfikacja pól do 
przeniesienia

formuły VBA

• automatyczne 
przenoszenie danych 
z plików do bazy

• kontrola błędów ()

baza kart oceny

• ostateczne 
czyszczenie

• analiza danych
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• część danych niezbędnych do sczytania została umieszczona w autokształtach (tj. w polach 
tekstowych lub prostokątach) zamiast bezpośrednio w komórkach arkuszy oceny. W niektórych 
przypadkach ta sama wartość znajduje się w arkuszu „Dane” (ekwiwalentne sposoby zapisu 
kryteriów – por. poniżej); 

 

 
 

• zróżnicowany układ pól z danymi i nagłówków; 

• niespójny system przechowywania danych z formularzy używanych przez oceniających, 
wymuszający sprawdzanie, gdzie dane są przechowywane dla każdego kryterium oceny; 

• niespójny sposób zapisywania numeru naboru: czasem w osobnym prostokącie, czasem razem 
z nagłówkiem „karta oceny … w ramach naboru nr” (por. poniżej); 

 

 
 

• niespójne nazwy arkuszy („5.2D” albo „Karta”), w których w poszczególnych plikach znajdują się 
karty oceny.   

Bariery te zostały ostatecznie przezwyciężone przy pomocy ręcznej pracy, której można byłoby uniknąć przy 
innej konstrukcji plików z kartami ocen. Aby móc w pełni korzystać z potencjału tego źródła informacji 
w przyszłości, należy rozważyć stworzenie sztywnych ram dla zapisywania i formatowania plików z kartami 
ocen. Tym niemniej w toku prac porządkowych i analitycznych udało się wykorzystać istniejący zasób do 
unikatowej analizy kryteriów i punktacji, która byłaby niemożliwa w innym przypadku.  
 
Źródło: opracowanie własne.  

 

Analizy statystyczne objęły 2 kategorie zagadnień: rozkłady ocen wniosków wg (pod)działań, etapów oceny, 

kryteriów oraz rozrzut ocen dokonanych przez ekspertów. W pierwszym przypadku umożliwia to określenie 

zdolności do wypełnienia kryteriów oceny wniosków. W drugim przypadku zweryfikowano, do jakiego stopnia 

wytyczne dawane ekspertom pozwalają na jednolitą (lub przynajmniej spójną) interpretację treści zawartych we 

wnioskach. Umożliwiło to na określenie kryteriów, których wypełnienie sprawia największe trudności 

wnioskodawcom. Pozwoliło również wskazać, które kryteria sprawiają trudności ekspertom. Uwzględnienie faktu 

takich ograniczeń oraz – w miarę możliwości – zniwelowanie ich posłuży do zwiększenia przejrzystości, 

transparentności procesu oceny, a zarazem do uczynienia go bardziej efektywnym narzędziem wyboru najlepiej 

rokujących przedsięwzięć. W kolejnych etapach analizy zastosowano miary klasyczne i pozycyjne, a rozkłady 

punktów dodatkowo testowano na statystyczną istotność odchyleń od rozkładów teoretycznych (za pomocą chi 

kwadrat). 
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Modelowanie ekonometryczne procesu odwoławczego 

Modelowanie ekonometryczne służy restrykcyjnej ilościowej analizie, które charakterystyki 

wnioskodawcy/projektu sprzyjają wzmożonej aktywności odwoławczej wnioskodawcy (model 1) lub 

skutecznemu odwołaniu (model 2). W tym celu korzystamy z regresji logistycznej (modelu logitowego).  

W modelu 1 zmienną objaśnianą jest fakt odwoływania. Jednostki, które odwołały się od negatywnej 

decyzji, oznaczyliśmy jako 1, a pozostałe – jako 0. Na dalszym etapie weryfikujemy, ile i które spośród 

potencjalnych zmiennych objaśnianych w sposób statystycznie istotny objaśniają fakt odwoływania. 

W modelu 2 procedura odbywa się analogicznie: zmienną objaśnianą jest fakt pomyślnego odwołania. 

Innymi słowy, jednostki, które odwołały się skutecznie od negatywnej decyzji, oznaczamy jako  

1, a pozostałe – jako 0. Matematycznie można to zapisać w następujący sposób:  

𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡(𝑝) = ln
𝑝

1 − 𝑝
= ln 𝑝 − ln(1 − 𝑝) 

gdzie 𝑝 stanowi prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia. Poprawność specyfikacji modelu 

zweryfikowano przy pomocy testu Hosmera-Lemeshowa. 

Wszystkie analizy ilościowe przeprowadzono przy wykorzystaniu oprogramowania STATA 14 oraz MS 

Excel. 
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3. Wyniki i wnioski z badania 

3.1. Skuteczność działań informacyjnych RPO WM 
2014-2020 

Działania informacyjno-promocyjne w ramach RPO WM 2014-2020 są warunkowane zapisami Strategii 

komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Strategia 

została opracowana w lipcu 2015 roku. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych na mocy uchwały 

z 19 stycznia 2015 roku otrzymała od Zarządu Województwa Mazowieckiego zadanie stworzenia Strategii 

komunikacji RPO WM. 2014-2020. Co istotne, MJWPU jest również odpowiedzialna za reklamę i promocję 

programu, dlatego też powierzenie jej tego działania wydaje się wysoce uzasadnione. Jak opisano w samym 

dokumencie, przygotowanie Strategii miało charakter partycypacyjny, a do prac nad ostateczną wersją 

dokumentu zaproszono przedstawicieli: Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie oraz Urzędu  

m. st. Warszawy i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.  

Najogólniej ujmując, Strategia ma zapewnić realizację działań komunikacyjnych RPO WM 2014-2020 w celu 

prawidłowego i efektywnego wdrażania programu. Strategia określiła podstawowe zasady prowadzenia działań 

informacyjnych i promocyjnych RPO WM 2014-2020, a w szczególności cele i grupy docelowe, wskazała 

instytucje zaangażowane w działania informacyjne i promocyjne oraz przeznaczony na nie budżet. RPO WM 

2014-2020 zakłada, iż: „realizacja przyjętej Strategii komunikacji RPO WM 2014-2020 zapewni spójny przekaz 

i lepsze wykorzystanie narzędzi służących prawidłowej informacji podnoszącej wiedzę nt. możliwości, 

skuteczności i efektywności wykorzystywania funduszy unijnych oraz promowania dobrych praktyk i wysokich 

standardów przy realizacji przedsięwzięć”. 

Sytuacja wyjściowa oraz ogólne ramy Strategii zostały wyznaczone w efekcie ewaluacji ex post działań 

informacyjno-promocyjnych RPO WM 2014-2020 z perspektywy finansowej 2007-2013 oraz analizy innych, 

stosownych danych6. Badania podsumowujące tamte działania przedstawiają szereg wniosków i rekomendacji, 

które należało wdrożyć w obecnej perspektywie. Łącznie część diagnostyczna Strategii wskazuje na 

11 kluczowych zaleceń. Należy zwrócić uwagę, że wspomniane badania miały inny zakres niż obecne, dotyczące 

przede wszystkim systemu wyboru projektów i kryteriów wyboru projektów, wobec których komunikacja pełni 

jedynie funkcję usługową. Z racji na wagę części rekomendacji, dotykających samych podstaw całego systemu 

działań informacyjno-promocyjnych, warto odnieść się do tych wniosków. Na podstawie zawartości Strategii 

komunikacji RPO WM 2014–2020 oraz przeglądu realizowanych działań informacyjno-promocyjnych, a także 

zrealizowanych rozmów z wnioskodawcami można zauważyć, na ile przynajmniej część wskazanych 

rekomendacji została uwzględniona. 

 

                                                                 
6 Strategia wskazuje następujące źródła diagnozy: „Ocena działań informacyjno-promocyjnych podjętych w latach 2011-2014 w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”, Agrotec Polska Sp. z o.o., 2014; „Ocena działań 
informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych podjętych w latach 2009-2011 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 2007-2013”, Agrotec Polska Sp. z o.o., 2011, „Badanie efektów działań informacyjnych i promocyjnych na 
temat Funduszy Europejskich dla społeczeństwa oraz analiza społecznego odbioru tych działań – Edycja 2014”. Załącznik do raportu 
nt. województwa mazowieckiego oraz analizy systemu informacji i promocji Funduszy Europejskich oraz efektów działań informacyjno-
promocyjnych (sprawozdania), doświadczeń z poprzedniego okresu programowania 2007-2013. 
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Popularność kanałów informacyjnych 

Oficjalne wsparcie merytoryczne wnioskodawców i potencjalnych wnioskodawców RPO WM 2014-2020 

udzielane jest przy wykorzystaniu 5 narzędzi: szkoleń realizowanych przez IZ i IP RPO WM 2014-2020, informacji 

zawartych na oficjalnej stronie WWW programu (www.funduszedlamazowsza.eu), oficjalnych publikacji, infolinii 

oraz punktów informacyjnych Funduszy Europejskich. W tym kontekście szczególnie ciekawe jest spostrzeżenie, 

że ostatnie 2 dekady obecności i aktywności firm zewnętrznych, wspierających w pozyskaniu dofinansowania 

skutkują utrwaleniem się ich pozycji w świadomości respondentów. Jak pokazują wyniki ankiety telefonicznej, 

wnioskodawcy niejednokrotnie wskazują tego typu instytucje jako kanały informacyjne równoprawne względem 

tych oficjalnych.  

W praktyce ok. 75% wnioskujących wykorzystuje od 2 do 4 kanałów informacyjnych (wykres 1). Nie odnotowano 

statystycznej istotności między jednostkami korzystającymi z outsourcingu przy pisaniu wniosków oraz 

pozostałych, ale jest ona obecna w porównaniu beneficjentów i nieskutecznie wnioskujących (chociaż przy 

poziomie istotności p<0.1). Wnioskodawcy nieskuteczni korzystali przeciętnie z mniejszej liczby narzędzi, a co 

jedenasty nie korzystał z żadnego (tylko 3.4% wśród beneficjentów). Wziąwszy pod uwagę, że w próbie 

uczestników szkoleń wszyscy respondenci z założenia korzystali z co najmniej jednego kanału, warunkowy rozkład 

wykorzystanych narzędzi jest zbliżony do tego z próby wnioskodawców.  

Wykres 2. Liczba wykorzystanych kanałów informacyjnych RPO WM 2014-2020 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet telefonicznych z wnioskodawcami i uczestnikami szkoleń. Uwaga: * przedstawia 
statystyczną istotność różnic między strukturami wnioskodawców (tzw. p-value). P-value reprezentuje próg błędu, jakim obarczony może 
być wynik: * - p<0.10, ** - p<0.05, *** - p<0.01 (pożądane minimalizowanie p-value). Dla podziału wg wsparcie firmy zewnętrznej 
w pozyskaniu dofinansowania różnica nieistotna statystycznie.  

 

Do najpopularniejszych narzędzi upowszechniania informacji wśród wnioskodawców RPO WM 2014-2020 należą 

strona WWW (81%) i publikacje (60%), jednak trudno mówić o niszowości pozostałych instrumentów (tabela 

poniżej). Z najmniej popularnego kanału – konsultacji w punktach informacyjnych Funduszy Europejskich – 

korzystanie deklarował co trzeci wnioskodawca. Ponadto w przeważającej większości przypadków niekorzystanie 

jest dobrowolne, a nie podyktowane niewiedzą czy niską dostępnością usługi. W tym względzie największy 

deficyt obserwowany jest w przypadku szkoleń. Jak wskazują respondenci, kontakt z infolinią bywa trudny 

(z uwagi na długość oczekiwania na połączenie), ale nie niemożliwy. Także wiedzy o publikacjach niekiedy 

brakuje. Wśród pozostałych uzasadnień znajdują się przede wszystkim brak czasu (szkolenia) lub nieodpowiednie 

położenie (punkty informacyjne).  
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Tabela 4. Popularność kanałów informacji RPO WM 2014-2020 

 wnioskodawcy 

uczestnicy 
szkoleń razem 

beneficjenci  
RPO WM 2014-2020 

wsparcie firmy zewnętrznej  
w pozyskaniu dofinansowania 

tak nie tak nie 

szkolenia  

tak 49% 52% 44% 42% 56% 100% 

nie - brak potrzeby 33% 31% 37% 36% 30% 0% 

nie - nieskuteczny kontakt 4% 3% 6% 5% 3% 0% 

nie - nieznajomość metody 11% 10% 13% 13% 9% 0% 

nie - pozostałe 3% 4% 1% 4% 1% 0% 

p - ** ** - 

strona WWW 

tak 81% 86% 75% 82% 81% 93% 

nie - brak potrzeby 15% 11% 21% 14% 16% 5% 

nie - nieskuteczny kontakt - - - - - - 

nie - nieznajomość metody 3% 3% 3% 4% 1% 0% 

nie - pozostałe 1% 1% 1% 0% 1% 2% 

p - ** ** - 

publikacje 

tak 60% 63% 56% 61% 59% 48% 

nie - brak potrzeby 32% 29% 37% 32% 33% 46% 

nie - nieskuteczny kontakt - - - - - - 

nie - nieznajomość metody 6% 6% 6% 5% 7% 4% 

nie - pozostałe 1% 2% 0% 1% 1% 3% 

p - *  - 

infolinia 

tak 39% 40% 39% 39% 39% 41% 

nie - brak potrzeby 56% 56% 55% 56% 55% 56% 

nie - nieskuteczny kontakt 3% 2% 3% 1% 4% 1% 

nie - nieznajomość metody 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

nie - pozostałe 3% 3% 3% 4% 1% 2% 

p - 
 

* - 

punkty informacyjne Funduszy Europejskich 

tak 33% 28% 39% 32% 33% 26% 

nie - brak potrzeby 64% 69% 57% 65% 62% 71% 

nie - nieskuteczny kontakt - - - - - - 

nie - nieznajomość metody 2% 2% 3% 3% 2% 1% 

nie - pozostałe 1% 2% 1% 0% 2% 2% 

p - * 
 

- 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety telefonicznej z wnioskodawcami. Uwaga: 1. Ocena w skali 1-5, gdzie 1 – znikome, 5 – 

bardzo duże. 2. W kolumnach oznaczonych p przedstawiono statystyczną istotność różnic między średnimi ocenami wewnątrz par 

wnioskodawców (tzw. p-value). P-value reprezentuje próg błędu, jakim obarczony może być wynik: * - p<0.10, ** - p<0.05, *** - p<0.01, 

pusta komórka - p≥0.10 (pożądane minimalizowanie p-value). 

Analiza ekonometryczna wskazuje, że wzorce korzystania z poszczególnych narzędzi mogą się różnić. Statystyczna 

istotność różnic ujawnia się w przypadku wszystkich narzędzi, chociaż nie zawsze jest ona duża. Wyraźne i istotne 

statystyczne różnice ujawniają się w wykorzystaniu szkoleń (w obu analizowanych podziałach), stron 

WWW, publikacjach i punktach informacyjnych (między beneficjentami i nieskutecznymi wnioskującymi). 

Z wyłączeniem tych ostatnich to beneficjenci deklarowali korzystanie z danego kanału, podobnie jak 

uczestnictwo w szkoleniach wyraźnie częściej wskazywano wśród respondentów, którzy nie dokonywali 

outsourcingu pisania wniosku. 

Analiza grupy uczestników szkoleń prowadzi do podobnych wniosków, przy czym porównując do wnioskujących, 

obserwujemy większą popularność użytkowania stron WWW (aż 93%), a nieco mniejszą publikacji czy punktów 
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informacyjnych (48% i 26%). Widoczny jest mniejszy odsetek respondentów, którzy nie wiedzą o istnieniu 

narzędzi informacyjnych.  

 

Ocena poszczególnych kanałów informacyjnych 

Oficjalne kanały informacyjne oferowane w ramach RPO WM 2014-2020 oceniane są na ogół dobrze: oceny – 

z wyłączeniem infolinii, noty mieszczą się w przedziale 4.08-4.31, zarówno wśród wnioskodawców  

RPO WM 2014-2020, jak i uczestników szkoleń (wykres 2). Na tym tle ocena funkcjonowania infolinii plasuje się 

systematycznie niżej w obu podpróbach: 3.76-3.86. Jak pokazujemy dalej, ocena ta w różnym stopniu 

reprezentuje cząstkowe oceny funkcjonowania kanałów.   

Wykres 3 Ogólna ocena poszczególnych kanałów informacyjnych RPO WM 2014-2020 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet telefonicznych z wnioskodawcami i uczestnikami szkoleń. Uwaga: 1. Ocena w skali 
szkolnej 1-5. 

 

Szkolenia 

W opinii wnioskodawców, szkolenia cieszą się oceną ogólną wyraźnie przekraczającą 4, która nie różni się 

statystycznie w badanych podpopulacjach. Wysoka nota znajduje swoje przełożenie na większość wymiarów 

(tabela poniżej). Szkolenia najwyżej cenione są za dostępność7, treści przekazane w zrozumiały sposób (4.30), 

przystępność formy szkoleń oraz aktualność (4.26). Większe zastrzeżenie budzi wyczerpywanie tematu na 

szkoleniach (3.87) oraz adekwatność względem potrzeb uczestników (4.06). Te kwestie były podnoszone również 

w zastrzeżeniach i postulatach respondentów. Obok zwiększonej dostępności 2 najczęściej występujące wskazują 

na potrzebę prowadzenia zajęć w sposób bardziej praktyczny (tj. na przykładach, problemowo) oraz bardziej 

szczegółowy. Według wnioskodawców, mogłoby się to odbywać poprzez profilowanie szkoleń i ewentualne ich 

wydłużenie. Prowadzący szkolenia są uznawani za osoby kompetentne, pomocne i bardzo życzliwe (4.57 w skali 

1-5!), zarówno w opinii wnioskodawców, jak i uczestników szkoleń. W większości kryteriów nie widać 

statystycznie istotnych różnic między respondentami korzystającymi a niekorzystającymi z zewnętrznego 

wsparcia w pozyskaniu dofinansowania (bez wyjątku) ani beneficjentami a nieskutecznymi wnioskodawcami (tu 

różnią się perspektywą przystępności formy oraz życzliwości szkolących). Podobnie zestawienie próby 

wnioskodawców i uczestników szkoleń prowadzi do wniosku, że ich opinie nt. poszczególnych aspektów szkoleń 

są bardzo zbieżne, przy systematycznych minimalnie niższych notach wśród uczestników.  

  

                                                                 
7 W tym przypadku ma miejsce efekt selekcji. Innymi słowy, respondenci uczestniczący w szkoleniach ex post mogą przeszacowywać szanse 

na dostanie się na szkolenie. O tym, że takie zjawisko ma miejsce, świadczą wypowiedzi postulujące zwiększenie dostępności tej formy 
oraz upowszechniania jej rezultatów.  
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Tabela 5. Ocena jakości szkoleń i szkolących z perspektywy ich uczestników 

kryteria 

wnioskodawcy 
uczestni

cy 
szkoleń 

razem 

beneficjenci  
RPO WM 2014-2020 

wsparcie firmy zewnętrznej  
w pozyskaniu dofinansowania 

tak nie p tak nie p 

szkolenia 

łatwo dostępne 4.30 4.30 4.30 
 

4.30 4.30 
 

4.23 

aktualne 4.26 4.26 4.26 
 

4.26 4.26 
 

4.24 

wyczerpujące 3.87 3.87 3.87 
 

3.87 3.87 
 

3.78 

użyteczne 4.18 4.18 4.18 
 

4.18 4.18 
 

4.12 

adekwatne do potrzeb 4.06 4.06 4.06 
 

4.06 4.06 
 

3.93 

przystępne w formie 4.26 4.34 4.12 ** 4.26 4.26 
 

4.20 

przekazane w zrozumiały sposób 4.30 4.30 4.30 
 

4.30 4.30 
  

szkolący 

kompetentne 4.22 4.22 4.22 
 

4.22 4.22 
 

4.19 

pomocne 4.30 4.30 4.30 
 

4.30 4.30 
 

4.29 

życzliwe 4.57 4.65 4.45 ** 4.57 4.57 
 

4.43 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet telefonicznych z wnioskodawcami i uczestnikami szkoleń. Uwagi: 1. Ocena w skali szkolnej 
1-5. 2. W kolumnach oznaczonych p przedstawiono statystyczną istotność różnic między średnimi ocenami wewnątrz par wnioskodawców 
(tzw. p-value). P-value reprezentuje próg błędu, jakim obarczony może być wynik: * - p<0.10, ** - p<0.05, *** - p<0.01, pusta komórka - 
p≥0.10 (pożądane minimalizowanie p-value). 

 

W toku badań jakościowych spotkano się zasadniczo z pozytywnym odbiorem oferowanych szkoleń dla 

potencjalnych wnioskodawców i beneficjentów. Wskazywano jednoznacznie na ich profesjonalne przygotowanie 

i merytoryczne uporządkowanie. 

„Szkolenie bardzo fajne, to było szkolenie zarówno z pisania projektów, jak i było szkolenie drugie z rozliczeń. […] 

Tak jak powiedziałam, bardzo sobie chwalę to szkolenie, bo ono jest fajnie prowadzone, porządkuje dużo. Tak 

jakby ułatwia potem rozumienie tych dokumentów, także szkolenie sobie bardzo chwalę.” 

Równocześnie zrealizowane wywiady wskazują na pewien rozłam w zakresie potrzeb informacyjnych 

uczestników takich wydarzeń. Najczęściej biorą w nich udział zarówno osoby początkujące w obszarze składania 

wniosków do RPO WM 2014-2020, jak i eksperci zajmujący się tym niemalże profesjonalnie (np. w ramach biur 

rozwoju). Powoduje to, że przekazywane w toku spotkań treści są wypadkową różnych potrzeb i oczekiwań, a tym 

samym – nie zaspokajają w pełni oczekiwań żadnej z grup (tj. są albo nazbyt ogólnikowe, albo zbyt 

skoncentrowane na detalach). Co istotne, respondenci zdawali sobie doskonale sprawę z przyczyn takiego stanu 

rzeczy, stąd w ich uwagach nie było pretensji względem IP czy IZ, ale raczej stwierdzenie faktu. Podobnie zdaniem 

badanych osób szkolenia nie są wystarczające do przygotowania wniosku i nie stanowi to bynajmniej ich wady. 

„Z pewnością pani czytała dokumentację niejednego konkursu i zdaje sobie pani sprawę, ile czasu zajmuje 

wnikliwe przestudiowanie tej dokumentacji. A teraz wyobraźmy sobie, że trzeba to przedstawić i jeszcze grupie 

20 słuchaczy w ograniczonym czasie, ja nie pamiętam, ale to pół dnia było to szkolenie. Trzeba właściwie 

wyselekcjonować kluczowe informacje, one się znalazły na prezentacjach. Te prezentacje były czytelne, 

natomiast siłą rzeczy nie ma tam wszystkiego, bo być nie może. I absolutnie nie mamy żadnych zarzutów do tego 

szkolenia, że ono jest źle przygotowane. Ono nie może wystarczyć, no nie może wystarczyć do przygotowania 

wniosku”. 

Zasadniczo przebijał najwyraźniej pogląd, że szkolenie powinno zostać poprzedzone indywidualną pracą własną 

uczestnika, który ma za zadanie zdobyć podstawową wiedzę w obszarze interesującego go 

działania/poddziałania, a następnie z określonymi podstawami merytorycznymi uczestniczyć w spotkaniu. 

„W momencie, kiedy nie przystąpi się do pisania projektu po przestudiowaniu uważnie dokumentacji, właściwie 

nie wiadomo, o co należałoby zapytać przy okazji takiego szkolenia i czego od takiego szkolenia oczekiwać. Ja 

zawsze miałam takie wrażenie bardzo wysokiej kompetencji osób, które je przygotowują. W momencie, kiedy 
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szkolenie się odbywało, ja nie miałam żadnych zastrzeżeń. Natomiast schody zaczynają się, gdy wchodzi się 

w pracę”. 

Strona WWW 

Strona WWW jest w obu analizowanych populacjach systematycznie najlepiej ocenianym kanałem 

informacyjnym (odpowiednio 4.17 i 4.31 w skali 1-5) (tabela poniżej). Jej największym atutem jest aktualność 

(4.37 wśród wnioskodawców, 4.23 wśród szkolonych) oraz użyteczność (odpowiednio 4.25 i 4.19) – chociaż 

w tym przypadku inaczej postrzegana przez skutecznych i nieskutecznych wnioskodawców RPO WM 2014-2020 

(4.31 vs. 4.16). Należy jednak podkreślić, że wszystkie analizowane kryteria mają zadowalające noty, a opinie co 

do tego narzędzia pozostają bardzo zbliżone w różnych przekrojach. Wyraźnym wyjątkiem na tym tle jest kwestia 

języka używanego w treściach zawartych na stronie: nieskuteczni wnioskodawcy oceniają ją wyraźnie niżej niż 

beneficjenci, a różnica jest istotna dla wszystkich typowych poziomów istotności. Oczekiwane kierunki zmian 

najczęściej deklarowane przez respondentów dotyczą jeszcze częstszych aktualizacji (oraz ich wyraźnego 

sygnalizowania), poprawy czytelności tekstu oraz usprawnienia mechanizmu wyszukiwarki. Wśród rzadziej 

sygnalizowanych znalazły się: utworzenie sekcji pytań i odpowiedzi (Q&A/FAQ), umieszczenie na stronie wzorów 

dokumentów, interpretacji lub przykładów, a także zmiana programu do pakowania plików. 

Tabela 6. Ocena jakości strony WWW z perspektywy jej użytkowników 

kryteria 

wnioskodawcy 
uczestni

cy 
szkoleń 

razem 

beneficjenci  
RPO WM 2014-2020 

wsparcie firmy zewnętrznej  
w pozyskaniu dofinansowania 

tak nie p tak nie p 

łatwo dostępna 4.16 4.16 4.16 
 

4.08 4.23 * 4.14 

aktualna 4.37 4.37 4.37 
 

4.37 4.37 
 

4.23 

wyczerpująca 4.13 4.13 4.13 
 

4.13 4.13 
 

4.09 

użyteczna 4.25 4.31 4.16 * 4.25 4.25 
 

4.19 

treści adekwatne do potrzeb 4.12 4.12 4.12 
 

4.12 4.12 
 

4.15 

przystępne w formie 4.14 4.14 4.14 
 

4.14 4.14 
 

4.10 

informacja czytelna 4.18 4.18 4.18 
 

4.18 4.18 
 

4.15 

informacja zrozumiała 4.15 4.15 4.15 
 

4.15 4.15 
 

4.12 

zrozumiały język 4.15 4.26 3.98 *** 4.15 4.15 
 

4.15 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet telefonicznych z wnioskodawcami i uczestnikami szkoleń. Uwagi: 1. Ocena w skali szkolnej 
1-5. 2. W kolumnach oznaczonych p przedstawiono statystyczną istotność różnic między średnimi ocenami wewnątrz par wnioskodawców 
(tzw. p-value). P-value reprezentuje próg błędu, jakim obarczony może być wynik: * - p<0.10, ** - p<0.05, *** - p<0.01, pusta komórka - 
p≥0.10 (pożądane minimalizowanie p-value). 

Relatywnie wysokie oceny strony WWW w badaniu ilościowym są zgodne z wyrażanymi opiniami w toku badań 

jakościowych, w szczególności w ramach metody CJM. Zdecydowanie najczęściej było to pierwsze źródło 

informacji, jakie spontanicznie wymieniali respondenci pytani o to, skąd czerpią wiedzę o konkursach czy szerzej 

– o samym RPO WM 2014-2020. W wywiadach zwracano uwagę na kompleksowość strony rozumianą jako 

zapewnienie źródeł na poszczególnych poziomach złożoności – od strategicznych (jak np. sam RPO WM 2014-

2020), przez planowe (np. SzOOP) po operacyjne (np. regulamin konkursu wraz załącznikami). Zasadniczo 

oceniano stronę internetową jako dość przejrzystą i intuicyjnie zrozumiałą, choć podkreślano, iż w miarę 

regularnego korzystania z niej nabywa się wprawy w poszukiwaniu określonych informacji i proces ten zajmuje 

coraz mniej czasu. Jako kwestia problematyczna wskazana została myląca domena, na której mieści się strona: 

„Mi się ta strona podoba. Czy można znaleźć? Powiedzmy tak, że kiedy ja już wiedziałam, że fundusze dla 

Mazowsza mają tam, ja w tej chwili nie pamiętam rozszerzenia tej strony, ale załóżmy umownie… […] -eu właśnie. 

Ale uwaga, funkcjonuje w internecie też coś takiego z rozszerzeniem -pl. W każdym bądź razie funkcjonowało. 

I kiedy komunikowałyśmy się na przykład z księgową, to bywało, że ja mówiłam: na stronie fundusze na 

Mazowsza i ona nie mogła niczego tam znaleźć, bo ona trafiała na -pl. A ja myślałam o -eu, także takie coś było 

mylące. Natomiast strona jako taka jest moim zdaniem dobrze zrobiona.” 
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Jako użyteczne narzędzie wskazano zgromadzenie w jednym miejscu odpowiedzi na wszystkie najczęściej 

pojawiające się pytania i wątpliwości, jakie trapią wnioskodawców i beneficjentów. W wywiadzie wskazano: 

„Korzystałam natomiast […] korzystam z tych pytań, które z listy pytań i odpowiedzi jakie tam są.” 

Poza samą stroną WWW doceniono również inne rozwiązania bazujące na komunikacji w oparciu 

o wykorzystanie TIK. W wywiadach na potrzeby CJM doceniono m.in. wysyłkę maili do potencjalnych 

beneficjentów czy newsletter: 

„Korzystamy ze strony internetowej tej Mazowieckiej Jednostki [Wdrażania Programów Unijnych]. I oczywiście 

tam jest publikowany plan działania. Prócz tego jeszcze te informacje chyba są rozsyłane przez Mazowiecką 

[Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych] albo przez jakieś odpowiednie agendy, również do powiatów, w tym 

przypadku do naszego organu prowadzącego. I tam komórka odpowiedzialna za oświatę wysyła informację 

z załącznikami do sekretariatu szkoły.” 

Również możliwość zadania pytań drogą elektroniczną postrzega się jako rozwiązanie wygodne i użyteczne, 

aczkolwiek posiadające ważne ograniczenie czasowe – na odpowiedź trzeba zaczekać, choć czas oczekiwania nie 

jest szczególnie długi. Bardziej problematyczne wydaje się natomiast, że udzielone odpowiedzi nie zawsze 

odpowiadają na potrzeby informacyjne interesantów; określano je jako formalistyczne czy wręcz sztampowe. 

Wskazywano, że często stanowią przywołanie konkretnych zapisów regulaminu i in. – które 

wnioskodawca/beneficjent najczęściej zna – nie określając własnego stanowiska w zakresie sposobu ich 

implementacji w konkretnej sytuacji przywołanej przez pytającego. 

„To na pewno nie było z dnia na dzień, tylko trwało bardziej w kierunku tydzień – dwa. Więc to pytanie, na jakim 

etapie pisania projektu zadajemy pytanie, bo jeśli zadajemy pytanie tuż przed upływem terminu, to nie jest to 

szybko, jeśli czas leci. Natomiast co do jakby udzielenia odpowiedzi, to trochę jakby tak samo w każdej innej 

instytucji, czy bardziej jest to odpowiedź, która bardzo się trzyma zapisu, natomiast trochę jest tak, że potem 

człowieku zdecyduj się sam, czy możesz, czy nie możesz, nikt jakby jednoznacznie ci nie powie. To jest taka 

odpowiedź, która jakby jest powtórzeniem przepisów, które i tak są w regulaminie.”  

Publikacje8 

Publikacje cieszą się dużą popularnością, a ich oceny pozostają względnie wysokie. Jakkolwiek populacje 

wnioskodawców i szkolonych przeciętnie nie różnią się w ocenie poszczególnych kryteriów, odnotowujemy 

wyraźną heterogeniczność wewnątrz populacji wnioskujących – zwłaszcza między poglądami beneficjentów 

a nieskutecznych wnioskujących (tabela poniżej). Inaczej niż w poprzednich kanałach ogólna ocena publikacji 

różni się statystycznie między wnioskującymi ze wsparciem i samodzielnie (4.19 vs. 4.04, p<0.05). Doceniono nie 

tylko wysoką użyteczność publikacji (4.15). Dobre opinie zyskała również ich aktualność (4.22 vs. 4.04). 

Nieskuteczni wnioskodawcy dość nisko oceniają dostępność publikacji (3.86). Noty pozostałych kryteriów cechują 

się niską rozpiętością wewnątrz przekrojów. Nieskuteczni wnioskodawcy, podobnie jak samodzielni wnioskujący, 

sygnalizują deficyty jakości treści zawartych w publikacjach: zbyt skomplikowany język, wysoki poziom 

teoretyczności (ogólności) treści czy ich niską czytelność. 

Tabela 7. Ocena jakości publikacji z perspektywy ich użytkowników 

kryteria 

wnioskodawcy 
uczestni

cy 
szkoleń 

razem 

beneficjenci  
RPO WM 2014-2020 

wsparcie firmy zewnętrznej  
w pozyskaniu dofinansowania 

tak nie p tak nie p 

łatwo dostępne 4.03 4.14 3.86 ** 4.03 4.03  4.06 

aktualne 4.15 4.22 4.04 ** 4.15 4.15  4.08 

wyczerpujące 4.03 4.11 3.90 ** 4.03 4.03  4.00 

użyteczne 4.15 4.15 4.15  4.15 4.15  4.08 

adekwatne do potrzeb 4.06 4.13 3.95 * 4.06 4.06  4.04 

przystępne w formie 4.10 4.18 3.98 ** 4.18 4.00 * 4.10 

                                                                 
8 Kategoria obejmuje publikacje zarówno papierowe, jak i elektroniczne. 
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informacja czytelna 4.09 4.17 3.96 ** 4.16 4.02 * 4.08 

informacja zrozumiała 4.10 4.17 3.99 ** 4.16 4.03 * 4.06 

zrozumiały język 4.10 4.18 3.99 ** 4.20 4.00 ** 4.04 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet telefonicznych z wnioskodawcami i uczestnikami szkoleń. Uwagi: 1. Ocena w skali szkolnej 
1-5. 2. W kolumnach oznaczonych p przedstawiono statystyczną istotność różnic między średnimi ocenami wewnątrz par wnioskodawców 
(tzw. p-value). P-value reprezentuje próg błędu, jakim obarczony może być wynik: * - p<0.10, ** - p<0.05, *** - p<0.01, pusta komórka - 
p≥0.10 (pożądane minimalizowanie p-value). 

W toku zrealizowanych wywiadów, respondenci wskazywali szczególnie na użyteczność elektronicznych 

publikacji, które ich zdaniem łączyły wiarygodność dokumentów papierowych z łatwością dostępu stron WWW. 

Co interesujące, nikt z pytanych o to respondentów nie był w stanie przywołać z pamięci żadnej konkretnej 

publikacji (tj. tytułu, ale też np. charakterystycznych elementów okładki). Oznacza to, iż kategoria ta traktowana 

jest jako dość homogeniczna; można wysunąć ostrożny wniosek, że przynajmniej część odbiorców myli ze sobą 

publikacje. Oczywiście, nie musi to być zjawiskiem negatywnym – pod warunkiem, że przekaz poszczególnych 

publikacji jest spójny oraz zostały zapewnione odnośniki do innych źródeł (zawierających uzupełnienia o treści 

nie uwzględnione w danej publikacji). Paradoksalnie, jest to po części skutek spójności wizualnej materiałów 

informacyjno-promocyjnych, która sama w sobie jest oceniana pozytywnie. 

Infolinia 

Mimo, że infolinia pozostaje jednoznacznie najgorzej ocenianym oficjalnym kanałem informacji o RPO WM 2014-

2020, ogólne oceny oscylują wokół 3.8 (3.86 przeciętnie, 3.97 vs. 3.70 między skutecznymi i nieskutecznymi 

wnioskującymi; tabela poniżej). Wyraźnie najsłabsze noty zbiera jej dostępność (3.63) oraz zakres świadczonego 

wsparcia (3.68; 3.80 vs. 3.52, odpowiednio), pozostałe kryteria opiniowane są łagodniej. W istocie, zastrzeżenia 

respondentów koncentrują niemal włącznie dwóch aspektach: długim czasie oczekiwania na połączenie oraz 

ograniczonej wiedzy konsultantów (w szczególności ograniczeniu do wiedzy czysto teoretycznej oraz niespójności 

w odpowiedziach poszczególnych konsultantów). Różnice w przekrojach uwidaczniają się wyłącznie 

w odniesieniu do podziału między skutecznymi i nieskutecznymi beneficjentami, przy ocenie zakresu udzielanych 

informacji, ich adekwatności i użyteczności, a także w odniesieniu do przygotowania i gotowości do pomocy 

konsultantów. W obu przypadkach lepsze opinie charakteryzowały beneficjentów RPO WM 2014-2020. Badanie 

przeprowadzone na uczestnikach szkoleń wskazuje, że wystawiali oni systematycznie gorsze oceny niż 

wnioskujący, a różnica niekiedy przekraczała 0.3 punktu. 

Tabela 8. Ocena jakości infolinii i konsultantów z perspektywy jej użytkowników 

kryteria 

wnioskodawcy 
uczestni

cy 
szkoleń 

razem 

beneficjenci  
RPO WM 2014-2020 

wsparcie firmy zewnętrznej  
w pozyskaniu dofinansowania 

tak nie p tak nie p 

infolinia 

łatwo dostępna 3.63 3.63 3.63  3.63 3.63  3.26 

aktualna 3.99 3.99 3.99  3.99 3.99  3.81 

wyczerpująca 3.68 3.80 3.52 * 3.68 3.68  3.43 

użyteczna 3.85 3.98 3.67 ** 3.85 3.85  3.74 

adekwatne do potrzeb 3.80 3.95 3.60 ** 3.80 3.80  3.67 

przystępna w formie 3.96 3.96 3.96  3.96 3.96  3.86 

Informacja zrozumiała 4.02 4.02 4.02  4.02 4.02  3.95 

zrozumiały język 4.05 4.05 4.05  4.05 4.05  3.93 

konsultanci 

kompetentni 3.81 3.91 3.66 * 3.81 3.81  3.50 

pomocni 4.04 4.15 3.90 ** 4.04 4.04  3.86 

życzliwi 4.25 4.25 4.25  4.25 4.25  4.14 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet telefonicznych z wnioskodawcami i uczestnikami szkoleń. Uwagi: 1. Ocena w skali szkolnej 
1-5. 2. W kolumnach oznaczonych p przedstawiono statystyczną istotność różnic między średnimi ocenami wewnątrz par wnioskodawców 
(tzw. p-value). P-value reprezentuje próg błędu, jakim obarczony może być wynik: * - p<0.10, ** - p<0.05, *** - p<0.01, pusta komórka - 
p≥0.10 (pożądane minimalizowanie p-value). 
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Wyniki badań ilościowych znajdują odzwierciedlenie w zgromadzonym materiale badawczym z metod 

jakościowych. Respondenci bardzo często krytycznie odnosili się do infolinii, wskazując na trudności 

w nawiązaniu połączenia. 

„[…] dzwonić chciałam. I to jest w ogóle niedorzeczność, dlatego, że można się tam nasłuchać melodyjek i nie 

doczekać się w sensownym czasie na odebranie telefonu.” 

Ograniczona dostępność konsultantów na infolinii nie oznacza bynajmniej, iż interesariusze RPO WM 2014-2020 

rezygnują z możliwości nawiązania telefonicznej rozmowy z przedstawicielami instytucji systemu wdrażania 

programu. W toku wywiadów realizowanych na potrzeby CJM wyraźnie wybrzmiewało wykorzystywanie raz 

nawiązanych kontaktów na potrzeby różnych spraw i/lub projektów. Przejawiało się to np. dzwonieniem do 

opiekuna już realizowanego projektu i zadawaniem mu pytań dot. kolejnych konkursów. Może to wskazywać, iż 

sama forma przekazywania informacji jest dla wielu osób odpowiednia, jednak zniechęcają ich trudności 

techniczne (np. długi czas oczekiwania na połączenie) oraz brak personalizacji wsparcia. W jednym z wywiadów 

badany wprost powiedział, iż woli zadzwonić do kogoś, kogo zna i komu relatywnie ufa niż do obcej, anonimowej 

osoby, której imienia i nazwiska nawet nie zapamięta. 

Z ostatnim zdaniem powyższego akapitu wiąże się również szersza kwestia braku zaufania do informacji 

przekazywanych w ramach infolinii. W wywiadach zaznaczano, iż można zadzwonić i zapytać o relatywnie błahą 

sprawę lub też skorzystać z tego medium w sytuacjach podbramkowych (np. kiedy sprawa załatwiana jest na 

ostatnią chwilę), jednak standardowo lepiej jest mieć jakieś trwałe potwierdzenie tego, co zostało przekazane 

(np. maila, pismo). Rozmowa telefoniczna dla części osób wydaje się efemeryczna, a treść jej przebiegu trudna 

do udowodnienia. Budzi to w niektórych lęk, iż w przypadku przyszłych problemów – nie będą w stanie wykazać, 

iż sposób ich postępowania (np. wypełnianie pism) wynika z otrzymanych zaleceń, nie jest zaś pochodną ich 

własnego podejścia.  

 

Punkty informacyjne Funduszy Europejskich 

Punkty informacyjne cieszą się dobrą ogólną oceną, chociaż zróżnicowaną między beneficjentami i pozostałymi 

ankietowanymi (4.26 vs. 3.90). Ich dostępność, aktualność, zakres i forma udzielania wsparcia notowana jest 

systematycznie wyżej niż w przypadku infolinii, podobnie jak kompetencje zatrudnionych tam osób. Najlepiej 

oceniany jest sposób przekazu informacji (w tym język; 4.13-4.14) oraz dostępność narzędzia (4.11), a także 

życzliwość i gotowość do pomocy konsultantów (odpowiednio 4.35 i 4.14). Beneficjentów i nieskutecznych 

wnioskodawców cechuje wyraźnie inna perspektywa oceny poszczególnych kryteriów, a luka ocen przekracza 0.4 

– takie rozpiętości są tylko jednostkowo obserwowane w analizie wnioskodawców w zależności od outsourcingu 

prac przy wniosku o dofinansowanie. Opinie wnioskodawców i szkolonych tylko częściowo się pokrywają. W 

odniesieniu do funkcjonowania punktów informacyjnych pojawiają się te same zastrzeżenia, co w przypadku 

infolinii, ale sygnalizowano je znacznie rzadziej. 

Tabela 9 Ocena jakości punktów informacyjnych Funduszy Europejskich i konsultantów z perspektywy ich 
użytkowników 

kryteria 

wnioskodawcy 
uczestni

cy 
szkoleń 

razem 

beneficjenci  
RPO WM 2014-2020 

wsparcie firmy zewnętrznej  
w pozyskaniu dofinansowania 

tak nie p tak nie p 

punkty informacyjne 

łatwo dostępne 4.11 4.21 4.00 * 4.11 4.11  4.00 

aktualne 4.08 4.27 3.88 *** 4.08 4.08  4.00 

wyczerpujące 3.88 4.11 3.66 *** 3.88 3.88  3.85 

użyteczne 3.95 4.17 3.75 *** 3.95 3.95  3.85 

adekwatne do potrzeb 3.92 4.12 3.72 ** 4.05 3.80 * 3.89 

przystępna w formie 4.07 4.20 3.94 * 4.07 4.07  3.96 

informacja zrozumiała 4.13 4.13 4.13  4.13 4.13  4.00 
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zrozumiały język 4.14 4.29 4.00 ** 4.14 4.14  3.93 

konsultanci 

kompetentni 4.07 4.20 3.94 *** 4.07 4.07  3.96 

pomocni 4.14 4.39 3.90 *** 4.31 3.99 ** 4.07 

życzliwi 4.35 4.53 4.18 *** 4.35 4.35  4.11 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet telefonicznych z wnioskodawcami i uczestnikami szkoleń. Uwagi: 1. Ocena w skali szkolnej 
1-5. 2. W kolumnach oznaczonych p przedstawiono statystyczną istotność różnic między średnimi ocenami wewnątrz par wnioskodawców 
(tzw. p-value). P-value reprezentuje próg błędu, jakim obarczony może być wynik: * - p<0.10, ** - p<0.05, *** - p<0.01, pusta komórka - 
p≥0.10 (pożądane minimalizowanie p-value). 

W toku badań jakościowych niewiele jest niewspomaganych wypowiedzi dot. PIFE, co koresponduje z niskim 

odsetkiem korzystających z tej formy pozyskiwania informacji nt. RPO WM 2014-2020. Wg zgromadzonych 

wypowiedzi, punkty informacyjne postrzegane są z jednej strony za mniej wiarygodne niż np. oficjalne publikacje 

(z powodów zbliżonych do tych dot. infolinii, tj. braku możliwości wykazania przekazanych treści), a z drugiej 

skorzystanie z nich wymaga pewnego wysiłku (np. większego niż przejrzenie strony WWW). Równocześnie, 

respondenci dostrzegają i doceniają sytuację indywidualnej rozmowy, skupienia się na jednostkowym problemie 

klienta PIFE. Choć w żadnej mierze nie jest to silny wniosek z badania, zwłaszcza w rozumieniu zależności 

statystycznej, to na podstawie zrealizowanych CJM można odnieść wrażenie, iż na poziomie racjonalnym badane 

osoby wysoko oceniają funkcjonowanie PIFE, mając świadomość ich zalet (np. obecności wyszkolonych 

konsultantów, możliwość przeanalizowania jednostkowej sprawy), jednak sami niechętnie z nich korzystają bądź 

to z uwagi na trudności logistyczne z tym związane, bądź brak zaufania do przekazu słownego. Wydaje się 

również, iż PIFE są lepszym źródłem informacji dla potencjalnych wnioskodawców dopiero zapoznających się z 

RPO WM 2014-2020, szukających pomysłów na projekt i możliwość jego dofinansowania – wówczas spotkanie z 

konsultantami może pełnić funkcję doradczą, ale i inspirującą. W przypadku bardziej zaawansowanego 

wnioskodawców/beneficjentów programu – PIFE tracą na znaczeniu jako źródło informacji, ustępując kanałom 

bardziej wyspecjalizowanym (np. szkolenia) bądź zindywidualizowanym (np. kontakt z opiekunem). 

 

Łączna ocena strategii informacyjnej  

Jak wskazano powyżej, w trzech na cztery przypadki wnioskodawcy bazują na więcej niż jednym źródle informacji. 
Analiza korelacji dostarcza informacji, zastosowanie których par kanałów informacji współwystępuje ze sobą 
(tabela poniżej). Prowadzimy ją w podziale na skutecznych i nieskutecznych wnioskujących. W obu podgrupach 
lekturze publikacji dot. RPO WM 2014-2020 towarzyszy korzystanie ze strony WWW i konsultacja w punkcie 
informacyjnym. Dla beneficjentów charakterystyczne jest dodatkowo wspieranie się użytkowników infolinii 
publikacjami i konsultacjami w punktach informacyjnych, natomiast wśród nieskutecznych beneficjentów 
widoczna jest dodatnia korelacja między korzystaniem ze strony a uczestnictwem w szkoleniach oraz 
konsultacjach. Jakkolwiek wymienione zjawiska współwystępują, trudno mówić o silnej zależności.  

Tabela 10 Korelacja zastosowania poszczególnych kanałów informacji o RPO WM 2014-2020 wg grup 
beneficjentów 

beneficjenci RPO WM 2014-2020: tak  
szkolenia WWW publikacje infolinia punkty inf. 

szkolenia 1 
    

www 0.08 1 
   

publikacje 0.04 0.22* 1 
  

infolinia 0.11 0.13 0.15* 1 
 

punkty inf. 0.12 0.12 0.24* 0.25* 1 

beneficjenci RPO WM 2014-2020: nie  
szkolenia WWW publikacje infolinia punkty inf. 

szkolenia 1 
    

www 0.34* 1 
   

publikacje 0.14 0.25* 1 
  

infolinia 0.16 0.12 -0.04 1 
 

punkty inf. 0.14 0.21* 0.22* 0.13 1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet telefonicznych z wnioskodawcami i uczestnikami szkoleń. Uwaga: 1. Macierz korelacji 
przedstawia współczynniki korelacji rang Spearmana dla wszystkich par kryteriów. 2. * oznacza istotność statystyczną na poziomie 0.05. 
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W tym kontekście na znaczeniu zyskuje, czy źródła te dostarczają niesprzecznych wniosków, oraz do jakiego 

stopnia mamy do czynienia z komplementarnością między poszczególnymi kanałami. W tym pierwszym 

przypadku, około połowa respondentów wskazuje, że wnioski z zastosowania kilku źródeł informacji pozostają 

spójne. Należy jednak zauważyć, że wyraźnie gorsze zdanie w tej mierze mają wnioskodawcy korzystający z 

maksymalnie jednego narzędzia (38%) w porównaniu do pozostałych (53-58%). Podział próby między 

beneficjentów i wnioskodawców nieskutecznych dobitnie wskazuje, że o ile dla tych pierwszych kolejne źródła 

składały się w jedną całość, o tyle ci drudzy deklarowali rosnący rozdźwięk.  

Wykres 4 Ocena spójności informacji przy zastosowaniu wielu kanałów informacji o RPO WM 2014-2020 – 
perspektywa skutecznych (lewy panel) i nieskutecznych (prawy panel) wnioskodawców 

  
Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet telefonicznych z wnioskodawcami. 

 

W tym drugim przypadku także ujawnia się jednoznaczny wzorzec. Jednostki, które skorzystały z co najwyżej 

jednego kanału informacji, nie zdają sobie sprawy z ich roli (44%) lub ją niedoszacowują (Wykres 4. W miarę jak 

wzrasta liczba stosowanych źródeł, rośnie przekonanie o ich komplementarności (od 38 do 54%). Taka własność 

jest obserwowana wśród beneficjentów, oraz wśród nieskutecznych wnioskujących do korzystających z 

maksymalnie 4 źródeł.  

Wykres 5 Ocena komplementarności płynącej z zastosowania wielu kanałów informacji o RPO WM 2014-2020 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet telefonicznych z wnioskodawcami. 

 

Analizie poddano również stopień, do jakiego strategia informacyjna pomaga wnioskodawcy opisać logikę 

rządzącą interwencją, tj. opis relacji przyczynowo-skutkowych między nakładami, zadaniami, produktami i 

wskaźnikami. Dobry opis sugeruje, że przedsięwzięcie jest dobrze przemyślane i uzasadnione, natomiast zły opis 

może w równym stopniu świadczyć o nierozsądnym projekcie, jak i braku umiejętności jego opisu. Należy zatem 

oczekiwać, że narzędzia informacyjne będą służyć rozwinięciu tej kompetencji. W praktyce tak na ogół jest: 60% 
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respondentów potwierdziło tę rolę, a tylko 13% zaprzeczyło. Podział według skuteczności wnioskowania lub 

outsourcingu prac nad dokumentacją projektową pozostaje statystycznie istotny. Dwóch na trzech 

beneficjentów (66%) i tylko nieco ponad połowa (52%) nieskutecznych wnioskujących sygnalizowało wsparcie 

kanałów informacyjnych. W przypadku respondentów korzystających z usług firm zewnętrznych przy pisaniu 

wniosku, wyraźnie częściej deklaruje się niewiedzę w tej kwestii w porównaniu do tworzących wnioski 

samodzielnie (31% vs. 22%). 

Odrębnym kryterium pozostaje logika harmonogramu działań względem harmonogramu konkursów. Ten 

oceniany jest względnie dobrze – 57% respondentów podziela tę opinię i nie ma statystycznie istotnej różnicy 

między analizowanymi podpróbami. Ocena układu czasowego pozostaje relatywnie najwyższa wśród 

wnioskodawców korzystających z 2-4 narzędzi (przekracza wówczas 60%), w pozostałych grupach jest wyraźnie 

niższa (45-49%), a w skrajnym przypadku respondentów nie korzystających z żadnego narzędzia, odsetek 

zadowolonych wynosił tylko 33%. 

Ostatecznie, mając na uwadze zarówno jakość, jak i ogólną logikę prowadzonej strategii informacyjnej, 

respondentów zapytano o wpływ kanałów informacji na złożenie lub kształt wniosku. 65% wnioskodawców 

potwierdziło obecność tego wpływu, przy czym w zależności od skuteczności złożonego wniosku odsetki te 

wahały się między 52% (nieskuteczni) a 73% (beneficjenci). Zmiany te w największym stopniu polegały na 

podjęciu decyzji o wnioskowaniu (80%) lub zainteresowaniu się nim (78%) (Wykres 5). W tym drugim przypadku 

widoczna jest jedyna statystycznie istotna różnica w podpróbach: odsetek zainteresowanych wśród 

dokonujących outsourcingu dokumentacji projektowej był wyraźnie wyższy od pozostałych (84% vs. 73%). 

Masowo deklarowano także poprawę jakości wniosków (64%), przy czym rzadko znajdowało to przełożenie na 

modyfikację kształtu wniosku (35%) – przede wszystkim w aspektach merytorycznych (86%), ale korekta kwestii 

finansowych lub prawno-organizacyjnych odbyła się u ponad połowy wnioskodawców deklarujących zmiany w 

kształcie wniosku. 

Wykres 6 Wpływ działań informacyjno-szkoleniowych na decyzje związane z wnioskowaniem w ramach RPO 
WM 2014-2020 

  
Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet telefonicznych z wnioskodawcami. 

 

Warto zastrzec, iż powyższe opinie sformułowane w ramach badań CATI oraz IDI i CJM reprezentują wyłącznie 

punkt widzenia respondentów stanowiących stronę popytową wsparcia oferowanego w ramach RPO WM 2014-

2020. Jakkolwiek uzyskane oceny należy generalnie uznać za zdecydowanie pozytywne – nawet najniższe noty w 

zaokrągleniu oscylują ok. 4 w skali od 1 do 5, co odpowiadałoby ocenie „dobry” – to jednak można wskazać 

argumenty za tym, iż w pewnym stopniu nadal są one nieco zaniżone z uwagi na rozdźwięk pomiędzy 

oczekiwaniami potencjalnych wnioskodawców i beneficjentów, a faktycznymi celami działań informacyjno-

promocyjnych. W toku badań jakościowych, które pozwoliły lepiej zrozumieć stosunek osób badanych do infolinii 

i czy konsultacji mailowych, wyraźnie powtarzał się motyw traktowania ich jako źródła zindywidualizowanej 

porady, która zgodnie z preferencjami rozmówców – powinna mieć charakter obowiązującej interpretacji 

prawnej. Jest to w oczywisty sposób sprzeczne z funkcją tego typu działań, które nie powinny być traktowane 

jako wiążące decyzje legalistyczne. Co więcej, interesanci w punktach PIFE, w ramach infolinii czy nawet w postaci 

stopki mailowej przy konsultacjach elektronicznych, są o tym informowani – co nie zniechęca części z nich do 

formułowania roszczeń względem pracowników PIFE oraz uznawania porad za niewystarczające. Wydaje się 
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jednak, iż nie może to być traktowane jako zarzut sensu stricto, a raczej jako dowód na potrzebę silniejszego 

informowania interesariuszy o zakresie wsparcia, jaki mogą oni otrzymać w ramach infolinii, PIFE itd. 

Prawdopodobne jest bowiem, iż oceny funkcjonowania obecnych elementów systemu komunikacji są niższe niż 

mogłyby być nie z uwagi na ich jakość, lecz na oczekiwania nieadekwatne względem możliwości implementacji. 

Powyższą tezę wydają się potwierdzać przekazane przez MJWPU dane dotyczących obszaru funkcjonowania 

mazowieckiej Sieci PIFE. Od stycznia do października 2017 r. udzielono 15 146 konsultacji telefonicznych, 2 291 

konsultacji mailowych oraz 4 665 konsultacji bezpośrednich. Ponadto, zainteresowane osoby mogło skorzystać z 

54 Mobilnych Punktów Informacyjnych lub wziąć udział w jednym z 57 zorganizowanych 57 spotkań 

informacyjnych. MJWPU podkreśla również, iż Specjaliści ds. FE brali również udział w dodatkowych, 

fakultatywnych działaniach informacyjno-promocyjnych, np. pełnili funkcję prelegentów podczas konferencji, 

szkoleń, spotkań organizowanych przez inną komórkę organizacyjną/instytucję, organizację stoisk i udział w 

targach, konferencjach i innych wydarzeniach czy udział ze stoiskiem na imprezach plenerowych (łącznie – 57 

wydarzeń). Argument na rzecz fachowości pracowników GPI i LPI mogą również stanowić wyniki certyfikacji za 

2016 r. Indywidualnie, w wyniku testów wiedzy (2 rocznie) oraz oceny Koordynatora – certyfikat wzorcowy 

uzyskało 3 pracowników, zaś 17 – pozytywny. Jeśli chodzi o certyfikację instytucjonalną, opartą o ocenę 

aktywności PIFE oraz badanie Tajemniczy Klient – to 3 PIFE zdobyły certyfikat wzorcowy, a kolejne 3 – pozytywny. 

Mając na uwadze fakt, iż osoby odpowiedzialne za działania informacyjno-promocyjne posiadają niezbędną 

wiedzę i umiejętności do pełnienia swoich zadań, a równocześnie oczekiwania interesantów nie zawsze 

pokrywają się z ofertą PIFE – niższe niż można by oczekiwać oceny w ramach badania CATI warto traktować nie 

tyle jako sformułowaną wprost krytykę infolinii czy PIFE, ale raczej jako dowód istnienia niezaspokojonych 

potrzeb w gronie interesariuszy RPO WM 2014-2020, którzy oczekiwaliby wiążących interpretacji (np. w zakresie 

kwalifikowalności wydatków), podczas gdy działania informacyjno-promocyjna – jak sama nazwa wskazuje – 

zawiadamiają o określonych kwestiach i dają wskazówki dot. sposobów postępowania, jednak nie mogą być 

traktowane jako obowiązująca instrukcja. 

Ramka 1. Motywacje i efekty szkoleń wśród uczestników szkoleń 

Uczestnicy szkoleń różnią się od wnioskujących przede wszystkim motywacją. Dla 55.5% z nich, głównym 
powodem uczestnictwa była chęć dobrego przygotowania się do złożenia projektu, 42.6% motywowało 
uczestnictwo chęcią bliższego poznania możliwości aplikowania w RPO WM 2014-2020, natomiast 40.6% 
wskazało na zainteresowanie konkretnym konkursem lub (pod)działaniem. Inne motywy miały marginalne 
znaczenie (7.9%). 28.2% ankietowanych wskazało na więcej niż jeden motyw.  
Jedynie w przypadku 36.6% respondentów uczestnictwo w szkoleniu zakończyło się złożeniem wniosku o 
dofinansowanie projektu, którego dotyczyło szkolenie. W 42.6% nie nastąpiło to, natomiast 20.8% 
respondentów wskazało, że szkolenie nie dotyczyło konkretnego konkursu, stąd nie znalazło przełożenia na 
złożenie wniosku. W 61.5% złożonych wniosków projekt przeszedł pomyślną ocenę, chociaż – jak wskazują 
respondenci – w 21.6% szkolenie przyczyniło się do modyfikacji pierwotnego pomysłu na projekt. Modyfikacje 
dotyczyły w równym stopniu przedmiotu, zakresu projektów czy zasobów w nich zastosowanych i w 
przeważającej większości nie były duże.  
Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet telefonicznych z uczestnikami szkoleń.  
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3.2. System wyboru projektów RPO WM 2014-2020, w 
tym przebieg oceny i wyboru projektów 

 

System wyboru projektów RPO WM 2014-2020 
Dla prawidłowej realizacji założeń programu konieczne jest wypracowanie właściwego systemu oceny wniosków 

i kryteriów wyboru projektów. Ma ono na celu zapewnienie warunków dla skutecznej, efektywnej i terminowej 

realizacji celów programu, w tym osiągnięcia wskaźników produktu i wskaźników finansowych. Zbyt nieprzyjazny 

beneficjentom system oceny wniosków i kryteriów wyboru projektów może powodować problem z 

niewystarczającą liczbą pozytywnie ocenionych wniosków w niektórych osiach i działaniach. 

Zasady wyboru i oceny wniosków składanych w ramach RPO WM 2014-2020 określają ustawa z dnia 11 lipca 

2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 

2014-2020, Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020, 

SZOOP oraz Regulamin pracy KOP powołanych w ramach RPO WM 2014-2020. 

 

Terminy naborów wniosków konkursowych i terminowość oceny wniosków 

Konkursy ogłaszane są zgodnie z Harmonogramami naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym 

dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Zgodnie z zasadami 

określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 harmonogramy na poszczególne lata ogłaszane są w 

listopadzie roku poprzedzającego. Możliwe i praktykowane jest wprowadzanie zmian w harmonogramach; 

zmiany mogą dotyczyć np. wprowadzenia nowych naborów lub wprowadzania dodatkowych warunków, które 

muszą zostać spełnione, żeby konkurs został ogłoszony. Aktualizacje harmonogramów ogłaszane są ze 

wymaganym, minimum trzymiesięcznym wyprzedzeniem. Miesiąc przed rozpoczęciem każdego naboru na 

portalu Funduszedlamazowsza.eu publikowane jest ogłoszenie o naborze zawierające istotne dla 

wnioskodawców informacje dotyczące m.in. terminów składania wniosków i rozstrzygnięcia konkursów, 

podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie, na co można otrzymać dofinansowanie, 

maksymalnego dopuszczalnego poziomu dofinansowania projektu lub maksymalnej dopuszczalnej kwoty 

dofinansowania projektu i ogólnej puli środków przeznaczona na dofinansowanie projektów; w ogłoszeniach 

publikuje się również regulamin konkursu wraz z załącznikami, czyli np. listami kryteriów obowiązujących w 

ramach konkursu.  

Tryb i terminy ogłaszania konkursów przez przedstawicieli strony systemowej (IZ i IP RPO WM 2014-2020) 

oceniany pozytywnie jako dający możliwości przygotowania wniosku odpowiednej jakości. Portal 

funduszedlamazowsza.eu jest powszechnie znany wśród wnioskodawców i beneficjentów i uważany za główne 

źródło wiedzy o konkursach.  Badania jakościowe wśród nieskutecznych wnioskodawców wykazały, że na ogół 

uważają oni, że dano im wystarczająco dużo czasu na przygotowanie wniosku odpowiedniej jakości. Natomiast 

nawet przedstawiciele IP dostrzegają, że nie dotyczy to konkursów na działania i poddziałania współfinansowane 

z EFRR, w których wymagane są trudne do pozyskania i skomplikowane załączniki do wniosku takie jak np. decyzje 

budowlane, decyzje środowiskowe, opinia Wojewody. Pozyskanie takich dokumentów nie jest całkowicie zależne 

od wnioskodawcy, dodatkowo jest niejednokrotnie bardzo kosztowane i czasochłonne. W takich przypadkach 

potencjalni wnioskodawcy mogą wystąpić o przedłużenie terminu naboru wniosków w ramach konkursu, 

natomiast decyzje w tej sprawie podejmuje Zarząd Województwa Mazowieckiego. 

Przedstawiciele IZ i IP PO WM 2014-2020 generalnie stwierdzili, że terminy, w których muszą nastąpić 

rozstrzygnięcia konkursu są realistyczne, chociaż dotrzymanie ich w przypadku spiętrzenia prac może stanowić 

wyzwanie. Czas trwania pełnej procedury oceny wniosków złożonych w konkursie jest determinowany trzema 
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czynnikami: liczbą złożonych wniosków, liczbą ekspertów, których można zaangażować w ocenę wniosków oraz 

jakością kryteriów oceny wniosków w konkursie.  

Harmonogramy oceny formalnej i merytorycznej, które oficjalnie wyznaczają ramy czasowy, w których musi 

zostać wykonana oceny wniosków, stanowią integralną część regulaminów poszczególnych konkursów. Jest to 

jeden z aspektów systemu oceny wniosków, w którym ujawniają się różnice między osiami priorytetowymi 

współfinansowanymi z EFS i EFRR, natomiast za każdym razem istnieją możliwości dostosowania długości trwania 

poszczególnych etapów oceny do liczby wniosków podlegających ocenie oraz wydłużenia oceny wniosków, które 

są poprawiane lub uzupełnianie.   

W konkursach w ramach OP VIII, IX i X zweryfikowanie wniosku w zakresie wymogów formalnych i oczywistych 

omyłek dokonywane jest w terminie 10 dni od daty złożenia wniosku. W konkursach zamkniętych ocena formalna 

trwa nie dłużej niż 28 dni (w przypadku, gdy liczba ocenianych wniosków nie przekroczy 150) lub 45 dni (w 

przypadku, gdy liczba ocenianych wniosków przekroczy 150). Natomiast terminy oceny merytorycznej liczone są 

od dnia zatwierdzenia protokołu oceny formalnej z posiedzenia KOP i wynoszą odpowiednio: 

• 30 dni, gdy na konkurs zostanie złożonych do 10 wniosków; 

• 80 dni w przypadku, gdy na konkurs zostanie złożonych od 11 do 40 wniosków; 

• 100 dni, gdy na konkurs zostanie złożonych od 41 do 120 wniosków;  

• 120 dni, gdy na konkurs zostanie złożonych powyżej 120 wniosków.  

Harmonogramy oceny formalnej i merytorycznej podawane są do publicznej wiadomości; w uzasadnionych 

przypadkach, gdy dotrzymanie harmonogramu nie jest możliwe, IOK może dokonać jego aktualizacji. 

W konkursach w ramach OP I-VII ocena formalna wniosku co do zasady trwa do 45 dni, a merytoryczna do 60 

dni. W uzasadnionych przypadkach IZ RPO WM 2014-2020 może podjąć decyzję o przedłużeniu oceny formalnej.  

Terminowość oceny wniosków konkursowych uzależniona jest również od liczby osób, które można zaangażować 

w ocenę merytoryczną (w szczególności w konkursach organizowanych w ramach EFRR). Krótka lista ekspertów 

zewnętrznych uprawnionych do oceniania wniosków w ramach danej osi priorytetowej może spowodować 

konieczność wydłużenia tego etapu oceny. Ponadto niejednoznaczność treści kryteriów, sformułowania 

powodujące uzasadnione wątpiliście co do faktycznego ich znaczenia powodują konieczność zgłaszania się do 

wnioskodawców o wyjaśnienia treści wniosku lub uzupełnienia. Zgodnie z ustawą o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 wnioskodawcom 

należy dać czas na odpowiedz, a po jej udzieleniu dokonać oceny otrzymanych odpowiedzi. Konkursy, w których 

ze względu na niejasne, wadliwie sformułowane kryteria skala wezwań do złożenia uzupełnień lub wyjaśnień jest 

duża narażone są na wystąpienie opóźnień. 

„[…] można uzupełniać, oczywiście jest to krok w stronę projektodawców, […] bo powiedzmy pomylić się w czymś 

każdy może. Natomiast to też wydłuża kwestie oceny, bo czeka się na zwrot tych wniosków i uzupełnienie, czy 

też przy tych kryteriach merytorycznych, przy ocenie warunkowej, jeżeli zakładamy, że możemy warunkowo 

pewne punkty przyznać i czekamy na wyjaśnienie, na przykład potwierdzenie, że rzeczywiście to kryterium jest 

spełnione, bo taki był zamiar projektodawcy, tylko tego nie wskazał jednoznacznie i precyzyjnie. To też jest ten 

czas, kiedy można by już przechodzić do dalszych etapów a tu cały czas trwa jakaś korespondencja plus później 

jeszcze negocjacje, więc wydaje się, że pewne kroki zostały uczynione jakby w celu uproszczenia systemu 

pomiędzy perspektywami i takiej jednoznaczności, ale są takie, które jednak wydłużyły ocenę”. 

 

Stopień skomplikowania systemu oceny i wyboru projektów  

W systemie wyboru projektów RPO WM 2014-2020 założono, że w stosunku do poprzedniej perspektywy 

wprowadzone zostaną usprawnienia dla beneficjentów. W obecnej perspektywie nastąpić miała zmiana 
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podejścia instytucji wdrażających fundusze europejskie. Zaplanowano i częściowo wdrożono usprawnienia 

dotyczące m.in. uproszczenia procesu aplikowania o fundusze unijne oraz przyspieszenia oceny wniosków. 

Niekwestionowaną przewagą systemu oceny i wyboru projektów RPO WM 20214-2020 w stosunku do 

poprzedniego okresu programowania stanowi przejście na elektroniczny system składania wniosków, 

procedowania oceny i komunikacji IOK z wnioskodawcami. Jakkolwiek obydwa systemy informatyczne RPO WM 

2014-2020 – Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny (MEWA 2.0) i sprzężony z nim Lokalny system 

informatyczny (LSI) – jak zauważają użytkownicy nie są niezawodne, mają wady i braki w funkcjonalnościach, to 

jednak wszyscy doceniają fakt, że obieg wniosków i dokumentów wytwarzanych w trakcie ich oceny już nie jest 

„papierowy” tylko elektroniczny. 

Niestety rozbudzone zapowiedziami nadzieje wnioskodawców na uproszczenie procesu ubiegania się o środki 

unijne w tej perspektywie finansowej w dużej mierze nie zostały spełnione. Nie dotyczy to wyłącznie RPO WM 

2014-2020 lecz również innych programów operacyjnych i powodowane jest w głównej mierze czynnikami 

niezależnymi od IZ i IP RPO WM 2014-2020 np. wielością i skomplikowaniem wytycznych, natomiast należy to 

odnotować w ocenie programu. Również osoby reprezentujące stronę systemową dostrzegają, że wymagania 

wobec wnioskodawców wzrastają zamiast się zmniejszać:  

„U nas te projekty i wymogi są bardzo skomplikowane […] Ja tu przyszedłem 10 lat temu, to wydawało mi się, że 

będzie łatwiej. Przyszedł nowy okres i całkiem inne są kryteria, wyższe wymagania”. 

„kiedyś mieliśmy wytyczne kwalifikowalności, wytyczne dotyczące tylko projektów systemowych PUP-u, PCPR-

ów i OPS-ów, a w tej chwili, zobaczcie państwo: „włączenie”, „przedsiębiorczość”, „edukacja”, „zdrowie” […] 

„rynek pracy”. […] I to wszystko wymusza później to, że mamy większą ilość kryteriów dostępu i właśnie 

zaostrzony system oceniania beneficjentów potencjalnych. Jest to duża różnica według mnie. Ten system był 

łatwiejszy, w poprzednim programowaniu”. 

„I umówmy się każde jak gdyby wydłużanie czy jak gdyby zwiększanie ilości etapów, to nie jest kierunek 

uproszczenia […] Natomiast ilość jak gdyby i wstępna weryfikacja formalna robiona przez pracowników, później 

ocena formalna, później ocena merytoryczna, negocjacje, samo rozbudowanie karty, to nie są moim zdaniem 

kierunki, które są właściwe”. 

„Uważam, że wszystkie kwestie związane z aplikowaniem o środki unijne, w tym z RPO, mogłyby być dużo mniej 

skomplikowane, wówczas dostęp do funduszy byłby uproszczony i sprawniejsze byłoby wydawanie. Tutaj tak 

podchodząc – mówię górnolotnie – patriotycznie do sprawy, to cały system wymaga przyjrzenia się i istotnych 

korekt, natomiast w tym rozgardiaszu, który nam został zaproponowany na poziomie całego kraju, bo ja wiem, 

że to są wytyczne unijne, to uważam, że nie wygląda to źle”.   

Skomplikowanie systemu oceny i wyboru projektów RPO WM 2014-2020 nie jest ewenementem w aktualnej 

perspektywie wdrażania funduszy unijnych w Polsce; wieloaspektowy i zawiły proces oceny i wyboru projektów 

odzwierciedla równie niełatwy i złożony etap wdrażania projektów. Bardzo wysoki stopień uregulowania etapu 

wdrażania projektów może zwrotnie oddziaływać na system oceny i wyboru projektów, jeżeli zniechęca 

wnioskodawców do podpisywania umów na realizację projektu lub powoduje rozwiązanie umów już zawartych. 

Takie zjawisko powoduje, że system oceny i wyboru projektów jest dodatkowo obciążany koniecznością 

wyłonienia dodatkowych projektów, które zastąpią projekty, które nie przeszły do etapu realizacji.  

„Natomiast mamy dużo już na tę chwilę rozwiązanych umów, bo jednak wnioskodawcy nie bardzo, nie są w stanie 

sprostać tym wymaganiom i po prostu rozwiązują z nami umowy, bo na przykład nie są w stanie dobrze 

przeprowadzić, gubią się w PZP, w zasadzie konkurencyjności”. 

Czynnikiem, który mocno warunkuje faktyczny i percypowany przez beneficjentów stopień trudności 

wnioskowania o dofinansowanie w RPO WM 2014-2020 jest konkurencja o środki. Pomiędzy osiami 

priorytetowymi, a nawet działaniami i poddziałaniami występują duże zróżnicowania pod względem 

zainteresowania ze strony wnioskodawców – w niektórych konkursach (np. w OP X) składane są setki wniosków, 

a w innych wartość alokacji pozwalała na wybranie do dofinansowania wszystkich projektów. Wnioskodawcy 
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startujący w najbardziej „obleganych” konkursach ze względu na obiektywną trudność uzyskania dofinansowania 

mają poczucie, że pomimo wprowadzenia udogodnień w postaci możliwości składania uzupełnień wniosku, 

wyjaśnień i negocjowania treści system oceny usztywnił się i stał się nieprzyjazny. Jak stwierdziła osoba, której 

dwa wnioski złożone w konkursach w ramach OP X zostały ocenione negatywnie: 

„[w poprzedniej perspektywie finansowej] w bardzo wielu przypadkach było tak, że nawet projekt, który był 

obarczony pewnymi błędami negocjowano po to, żeby jednak go wdrożyć, ale bez tych błędów. I umowa to ładnie 

opisywała wszystko. Ale tutaj nie było to możliwe. Ja w ogóle odnoszę wrażenie, że o ile jeszcze w tym pierwszym 

rozdaniu, do 2014 roku, było miejsce na jakieś właśnie usterki i poprawki, to w tym rozdaniu trzeba składać 

projekty doskonałe, żeby w ogóle mieć szansę na dofinansowanie”. 

W zupełnie innej sytuacji znajdują się beneficjenci w konkursach, w których nie spłynęła wystarczająca liczba 

wniosków. Mogą oni realnie skorzystać z wprowadzonych w RPO WM 2014-2020 ułatwień dla beneficjentów, 

ponieważ w efekcie złożenia uzupełnień lub wyjaśnień do wniosku lub negocjowania jego treści otrzymują nie 

tylko większą liczbę punktów lecz dofinansowanie swojego projektu. 

 

Dokumentacje konkursowe RPO WM 2014-2020 

Jednym z warunków koniecznych do zapewnienia rzetelnego wyboru wspieranych przedsięwzięć, jest 

upowszechnienie wiedzy o wszystkich zasadach, które rządzą procesem wyboru. W przypadku programów 

operacyjnych takich jak RPO WM 2014-2020, w których rozdysponowywane są środki publiczne, a spektrum 

finansowanych przedsięwzięć (i – co za tym idzie – typów beneficjentów) jest duże, można spodziewać się, że 

wykaz zasad będzie długi. W istocie tak jest. Dokumentacja konkursowa w konkursach w ramach EFRR nierzadko 

składa się z 30 lub więcej dokumentów, a w ramach EFS – do 15 dokumentów, z którymi wnioskodawcy muszą 

się terminowo zapoznać i je wdrożyć w sposobie opisu przedsięwzięcia. Badania jakościowe wykazały, że zarówno 

przedstawiciele instytucji zaangażowanych w realizację RPO WM 2014-2020 jaki i reprezentanci strony 

popytowej uważają, że zbyt skomplikowana, długa, niezrozumiała dla niedoświadczonego wnioskodawcy i 

napisana hermetycznym językiem dokumentacja konkursowa może stanowić czynnik eliminujący z konkursów 

mniej doświadczonych potencjalnych wnioskodawców. Również obydwie strony zdają sobie sprawę, że treść 

regulaminów konkursów w dużym stopniu jest zdeterminowana przez wytyczne i wyjaśnienia Ministerstwa 

Rozwoju. 

Jak wynika z opinii wnioskodawców biorących udział w badaniu CATI, dokumentacja konkursowa RPO WM 2014-

2020 oceniana jest względnie dobrze (3.5-4.2 w skali 1-5; por. tabela poniżej). Najlepiej – dostępność informacji 

i ogłoszeń (4.02-4.19), w drugiej kolejności – ich precyzja (3.84-4.08). W większości kryteriów obserwowane są 

znaczące różnice w podpróbach: beneficjenci RPO WM 2014-2020 oraz ankietowani, którzy nie dokonywali 

outsourcingu pisania wniosku o dofinansowanie lub jego elementów, cechują systematycznie wyższe oceny 

jakość dokumentacji. Szczególnie dobrze jest to widoczne w ocenie czasu dawanego wnioskodawcom od 

ogłoszenia konkursu do zamknięcia naboru (w obu analizowanych płaszczyznach), precyzji ogłoszeń i 

zrozumiałości treści regulaminów (patrząc przez pryzmat skuteczności wnioskującego) oraz adekwatności 

zakresu dokumentacji względem skali i typu projektu (patrząc przez pryzmat zewnętrznego wsparcia 

merytorycznego wnioskującego). Warto zwrócić uwagę, że ostatnie z wymienionych kryteriów spotyka się z 

największą krytyką respondentów. Częściowo może być to spowodowane opisanymi wcześniej zjawiskiem 

wymagania od wnioskodawców przedstawienia w niektórych konkursach trudnej do pozyskania, kosztownej 

dokumentacji (np. decyzje środowiskowe, pozwolenia na budowę). W nawiązaniu do tej kwestii w trakcie 

wywiadów przez przedstawicieli strony systemowej poruszane było również zagadnienie nieadekwatności 

stosowania tych samych procedur oceny wniosków (tak samo praco-, czaso- i kosztochłonnych) niezależnie od 

stopnia skomplikowania przedmiotu konkursu i maksymalnej wartości dofinasowania.  
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„[…] projektów o tej niskiej wartości, które owszem może nam ten wskaźnik jakiś tam realizują, ale jednocześnie 

angażują tyle osób i nie pozwalają na zajęcie się naprawdę poważnymi rzeczami […] trzeba było opracować takie 

procedury, które by prowadziły uproszczoną ścieżkę weryfikacji oceny tych wniosków, specjalne kryteria” 

Postulat dostosowania ścieżki oceny projektu do wartości dofinansowania, o które się wnioskuje sformułowany 

przez przedstawiciela strony systemowej współgra z występującym po stronie popytowej poczuciem, że 

wymagania na etapie składania wniosku o dofinasowanie są niewspółmierne do skali i typu projektu. 

Tabela 11 Ocena dokumentacji konkursowej RPO WM 2014-2020 

kryterium oceny 
beneficjenci RPO WM 2014-2020 

wsparcie firmy zewnętrznej w 
pozyskaniu dofinansowania 

tak nie p tak nie p 

dostępność informacji i ogłoszeń 4.19 4.02 ** 4.12 4.12 
 

precyzja ogłoszeń 4.08 3.84 *** 3.98 3.98 
 

zrozumiałość treści regulaminów 3.90 3.51 *** 3.74 3.74 
 

adekwatność zakresu dokumentacji 
względem skali i typu projektu 

3.60 3.60 
 

3.42 3.77 *** 

terminy umożliwiające refleksję nad 
wnioskiem 

3.86 3.66 ** 3.66 3.88 ** 

terminy umożliwiające zgromadzenie 
dokumentacji 

3.77 3.55 ** 3.53 3.82 *** 

terminy umożliwiające przygotowanie 
wniosku 

3.89 3.60 *** 3.77 3.77 
 

racjonalność terminów naborów 3.87 3.73 * 3.73 3.88 * 

n 235 174  202 207  

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety telefonicznej z wnioskodawcami. Uwaga: 1. Ocena w skali szkolnej 1-5. 2. W kolumnach 
oznaczonych p przedstawiono statystyczną istotność różnic między średnimi ocenami wewnątrz par wnioskodawców (tzw. p-value). P-value 
reprezentuje próg błędu, jakim obarczony może być wynik: * - p<0.10, ** - p<0.05, *** - p<0.01, pusta komórka - p≥0.10 (pożądane 
minimalizowanie p-value). 

W trakcie badań jakościowych regulaminy konkursów zostały surowo ocenione. Najbardziej krytyczni okazali się 

uczestnicy badania reprezentujący wyłącznie stronę popytową (nieskuteczni wnioskodawcy), a w mniejszym 

stopniu – reprezentanci partnerów społecznych w Komitecie Monitorującym RPO WM 2014-2020, czyli osoby, 

którym bliska jest perspektywa wnioskodawców. Odbiorcy regulaminów konkursów uskarżają się na język, 

którym dokumenty są pisane, stopień skomplikowania treści, obszerność dokumentów i ich strukturę.  

„[Regulaminy konkursów] są straszne i są „nie dla ludzi” […] Pod względem czytelności, języka, przejrzystości, 

jakby trudności, skomplikowania […] Ja bym jednak szła w kierunku używania języka polskiego […] a nie po prostu 

języka, który nie wiem nawet jak nazwać, bo to już nawet chyba nie jest język urzędowy” 

Biorąc pod uwagę długość regulaminów konkursów oraz liczbę i długość załączników wyzwanie dla 

wnioskodawców stanowi wyselekcjonowanie informacji kluczowych dla poprawnego przygotowania wniosku. 

Pewnym ułatwieniem w tym względzie mogą stanowić wyróżniki w dokumencie zastosowane dla 

najistotniejszych informacji (wytłuszczony druku, ramki, nagłówki „Uwaga!”). Uczestniczka wywiadu, której 

wniosek został odrzucony jako jedną z przyczyn porażki wskazała przeoczenie istotnych informacji w regulaminie 

konkursu, wynikające z niemożności zapamiętania i ustrukturyzowania wszystkich treści, które w jej opinii były 

nadmiarowe i niewiele wnoszące. 

„»Morze« dokumentów do przeczytania […] I tak jeszcze można powiedzieć, to nie jest wina Mazowieckiej 

[Jednostki Wdrażania Programów Unijnych], że one są napisane hermetycznym językiem, że do wyjaśnień są 

wyjaśnienia, do »petitów« jeszcze mniejsze »petity» z przypisami. I powiedzmy sobie, że żeby dobrze 

przygotować wniosek, to trzeba być mieć nie chcę powiedzieć „mózg jak szafę”. Albo olbrzymi i kompetentny 

zespół”. 
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Przedstawiciele IZ i IP generalnie są świadomi tego jaki problemem dla wnioskodawców (szczególnie tych mniej 

doświadczonych) może stanowić zapoznanie się i zrozumienie regulaminu konkursu. 

Z jednej strony podkreślają oni, że wiele wysiłku jest wkładane w to by regulaminy były przyjazne dla czytelnika 

(pomimo utrudniających czynników zewnętrznych, głównie związanych z dokumentami horyzontalnymi). Z 

drugiej strony mają świadomość, że pośpiech w przygotowaniu regulaminów konkursów może powodować 

błędy. Pamiętać należy, że terminy na zatwierdzenie regulaminów wiążą się z obowiązującym harmonogramem 

naborów wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym, w związku z czym są sztywno 

regulowane przez Ustawę wdrożeniową. Zgodnie z obowiązującymi zasadami uwagi do projektów dokumentacji 

muszą zgłosić komórki organizacyjne IP. „Przetrzymanie” projektu dokumentacji podczas zgłaszania uwag, 

pomimo iż formalnie nie zostają przekroczone żadne terminy, może spowodować, że zabraknie czasu na 

gruntowne sprawdzenie treści przed ostatecznym zatwierdzeniem projektu. W związku z tym, że projekt 

regulaminu jest tworzony przez wiele osób, mogą się w nim pojawić nie tylko zgłoszone uwagi lecz również 

nieuzasadnione zmiany, co z kolei może prowadzić do tego, że nie zostaną one wychwycone na ostatnim etapie 

ze względu na brak czasu. Stwarza to ryzyko pojawiania się błędów w regulaminach i obniża ich jakość, które są 

minimalizowane poprzez konsultacje treści regulaminów konkursów we współpracy pomiędzy IP a IZ.  

Konkluzja dotycząca zbyt krótkiego czasu, by dobrze przygotować wniosek i zgromadzić potrzebne dokumenty, 

znalazła potwierdzenie w badaniu CATI w pytaniu kontrolnym. Dla co trzeciego respondenta (33%) tego czasu 

jest zbyt mało, a odsetek ten wzrasta do 40%, gdy zawęzić próbę do nieskutecznych wnioskodawców 

(statystyczna istotność różnic w podziale między skutecznymi i nieskutecznymi wnioskodawcami). Podobnego 

wzorca nie obserwujemy w przypadku wnioskodawców zlecających lub nie firmie zewnętrznej prace nad 

wnioskiem. 

Z dużym prawdopodobieństwem u źródeł deficytu czasu leży fakt wskazujący, że przeciętnie co trzeci wniosek 

(33%) ulega dostosowaniu ad hoc do wymogów dokumentacji konkursowej – statystycznie częściej dzieje się to 

w przypadku wniosków ostatecznie odrzuconych (39% vs. 29%) oraz tworzonych samodzielnie (37% vs. 29%). W 

znacznej większości kwestii (przedmiot lub skala projektu, zasoby ludzkie) wprowadzone zmiany były minimalne 

(średnia 1.50-1.77 w skali 1-5), tylko w przypadku kosztów i budżetu respondenci sygnalizowali konieczność 

dokonania większych modyfikacji (2.25). W szczególności statystycznie większe zmiany deklarowali w tym 

obszarze respondenci samodzielnie piszący wnioski.  

 

Generator wniosków aplikacyjnych  

Kolejnym etapem prac nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie dla potencjalnego wnioskodawcy jest 

wprowadzenie zebranych informacji do Generatora wniosków aplikacyjnych (system MEWA 2.0). Istotą tego 

etapu prac jest wprowadzenie do systemu informatycznego wszystkich niezbędnych informacji nt. 

wnioskowanego przedsięwzięcia oraz beneficjenta, które podlegać będą ocenie. Z tego powodu, wraz ze 

wzrostem liczby dokumentów i poziomem ich skomplikowania, rośnie szansa na przeoczenie czegoś, lub błąd. 

Sprawa komplikuje się jeszcze bardziej, wziąwszy pod uwagę, że w generatorze prace mogą odbywać się 

wyłącznie on-line, a zadane ograniczenie czasowe jest sztywne. Od generatora oczekuje się niezawodności, 

łatwości w jego obsłudze i czytelności zawartych treści. Wówczas maleje bariera wejścia dla niedoświadczonych 

użytkowników, a nakład pracy związany z pracą nad wnioskiem nie wzrasta niepotrzebnie. 

W praktyce, respondenci ocenili generator wniosków względnie nisko (żadna z ocen nie przekroczyła 4.00). 

Najgorzej oceniono niezawodność systemu (przeciętna nota 3.12), 42% respondentów odnotowało trudności w 

pracy z generatorem), nieco lepiej jego prostotę i intuicyjność (3.57) oraz czytelność zawartych treści (3.72). 

Warto zwrócić uwagę, że dla większości kryteriów, oceny nie różnią się istotnie ani wg skuteczności 

wnioskowania, ani outsourcingu prac nad wnioskiem. Jedynym wyjątkiem na tym tle jest postrzeganie 

niezawodności systemu przez beneficjentów RPO WM 2014-2020 i pozostałych wnioskujących (odpowiednio, 
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3.19 i 3.03) – chociaż i w tym przypadku obserwujemy istotność dopiero na poziomie p<0.10. Znamiennym jest, 

że ankietowani powtarzali zastrzeżenia do funkcjonowania systemu. Najczęściej wymieniano: 

• powolną pracę generatora i jego zawieszanie,  

• problemy z logowaniem, 

• problemy z podpisem elektronicznym i e-PUAP, 

• problemy z wysyłką wniosku, 

• błędy logiczne: wypełnianie elementów, które nie są niezbędne z perspektywy startującego w danym 

konkursie,  

• błędy arytmetyczne, w szczególności dotyczące zaokrąglania w rozliczeniach. 

Mimo relatywnie często napotykanych problemów w pracy z generatorem wniosków, w większości przypadków 

(81%) udaje się całkowicie je rozwiązać w równej mierze przez administratora, jak i we własnym zakresie (tj. 

samodzielnie lub z pomocą innych użytkowników). W tym względzie doświadczenia użytkowników są 

uniwersalne: nie obserwujemy, by jakaś grupa wnioskodawców była statystycznie bardziej narażona na trudności 

ze strony systemu. Po uwzględnieniu klastrowania respondentów okazuje się, że względnie najczęściej problemy 

z systemem komputerowym zgłaszają niechętni (48%), najrzadziej – proaktywni (39%), a różnica ta jest 

statystycznie istotna dla wszystkich typowych poziomów istotności. Niechętni najrzadziej korzystają z kanałów 

informacyjnych, w przeciwieństwie do proaktywnych, którzy czynią to najczęściej; aktywność w tym zakresie 

może tłumaczyć ilość problemów z MEWA 2.0 – proaktywni są najlepiej teoretycznie przygotowani do używania 

systemu i dlatego doświadczają najmniej problemów.  

Abstrahując od zgłaszanych problemów, aż 72% respondentów postulowałoby wprowadzenie udogodnień 

służących poprawie komfortu korzystania z generatora. Wśród nich: 

• poprawa czytelność treści, przede wszystkim (ale nie wyłącznie) w budżecie i harmonogramie, 

• zwiększenie limitu znaków w opisach,  

• wprowadzenie automatycznego przenoszenia treści między polami, 

• możliwość podglądu poszczególnych modułów i treści załączników, 

• możliwość edycji treści w ramach sekwencji (np. zadań harmonogramu), 

• poprawa logiki wprowadzania budżetu, 

• wydłużenie okresu zalogowania,  

• możliwość pracy offline, 

• obecność podpowiedzi w tekście („dymki”),  

• dostępność pomocy w czasie rzeczywistym, 

• audyt treści wprowadzonych (checklista/ „lista zakupów”), 

• kompatybilność z innymi systemami (np. SL2014) oraz przeglądarkami, 

• wersje językowe oraz udogodnienia dla niepełnosprawnych. 

Wyniki badania jakościowego potwierdzają, że system MEWA nie spełnia wszystkich pokładanych w niej nadziei 

użytkowników – wnioskodawcy narzekają na braki usterki i braki w funkcjonalnościach, natomiast pracownicy IP 

awarie systemu postrzegają jako znaczącą barierę w procesie oceny i wyboru projektów.  

Jedna z osób, która wzięła udział w badaniu Customer Journey Map uważa, że za porażkę w aplikowaniu 

częściowo odpowiada generator wniosków aplikacyjnych. 

„W generatorze […] automatycznie te procenty się wprowadzały w poszczególnych latach realizacji projektu. 

Natomiast w pierwszym roku trzeba było to chyba „kliknąć”. I znowuż błąd techniczny, czyli „nieodkliknięcie” 

jednego roku zdyskwalifikowało projekt. Mimo, że […] było to do naprawienia prostego, ponieważ tych limitów 

byśmy nie przekroczyli, nawet po wprowadzeniu tej dodatkowej kwoty brakującej […] to była kwestia tego, że 

generator ułatwiał popełnienie tego rodzaju błędu […] ale że to było w 2015 roku. W 2016 już było to zrobione 

tak właśnie jak myśmy tam w odwołaniu napisali.” 
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Pomimo stopniowego eliminowania niedogodności w funkcjonowaniu generatora nadal nie jest on idealnie 

dopasowany do wymagań jakie stawia się wnioskodawcom. 

„w każdym regulaminie jest zapis, że nie sugerować się tym, co wylicza MEWA na pierwszej stronie, tylko po 

prostu sprawdzać; jest podana formuła, jak należy to sprawdzić”. 

Widoczna jest znaczna poprawa w funkcjonowaniu generatora od momentu, gdy został on uruchomiony. Na 

początku ilość błędów i awarii spowodowała nawet, że w jednym konkursie konieczna była rezygnacja ze 

stosowania tego narzędzia i powrót do „papierowych” wniosków o dofinasowanie. Od tego czasu generator jest 

sukcesywnie udoskonalany i w tej chwili nie jest przedmiotem ostrej krytyki ze strony beneficjentów, pomimo 

zauważanych niedogodności (np. faktu, że nie współpracuje z innymi przeglądarkami niż Internet Explorer).  

Natomiast uczestnicy systemu oceny projektów, którzy korzystają z Lokalnego sytemu informatycznego, którego 

częścią jest MEWA, zgłaszają uzasadnione zastrzeżenia. Najbardziej niezadowoleni z LSI są eksperci zewnętrzni 

oceniający wnioski. 

„nie można się połączyć z serwerem na przykład, że trzeba zaktualizować przeglądarkę, że trzeba coś tam 

pozmieniać, że to wszystko obciąża tak naprawdę osobę oceniającą. Wiele razy […] niestety powiedziałem, że się 

poddaję, nie mam czasu więcej na to, żeby siedzieć i czekać i próbować, że się wstrzelę w moment, kiedy akurat 

mi zadziała i będę mógł wprowadzić wniosek”. 

„po stronie oceniających też jest duży problem, bo szczerze mówiąc dla mnie wprowadzanie tego właśnie, gdy 

się nie zapisywały karty, albo gdy się okazywało, że punkty się nie sumują, albo coś tam się jeszcze innego 

zadziało, właśnie czy tylko wersja robocza się zapisywała lokalnie, to powodowało, że tak naprawdę długość 

wprowadzania tego do systemu i walki z nim trwa dłużej niż sama ocena, albo po prostu porównywalnie, więc ja 

bym podziękował za atrakcje. Każdy przelicza jakiś tam czas, który też poświęca na ocenę”. 

 „czasem występują problemy w ładowaniem podpisów poświadczonych, tam jest taki panel ładowania 

podpisów, gdzie się ściąga kartę oceny i ja czasem miałem odmowę dostępu do tych kart, po prostu nie byłem w 

stanie tej karty ściągnąć, żeby pod nią załadować podpis.” 

Pracownicy Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych również dostrzegają niedogodności 

systemów informatycznych. 

 „Tak, po stronie wewnętrznej, że tak powiem, czyli po stronie pracownika instytucji też podobne błędy 

występują, właśnie na etapie tej końcowej oceny, że czasami nie przechodzi ta karta przez system i trzeba prosić 

o pomoc informatyków wtedy.” 

Najczęściej podnoszoną kwestią jest fakt, że w MEWA nie ma funkcjonalności wysyłania powiadomień mailowych 

o wykonaniu zadania przez wnioskodawcę do pracowników tworzących zadania; żeby być na bieżąco 

poinformowanym o aktywność wnioskodawców, należy być cały czas zalogowanym w systemie. Jednak ze 

względu na to, że pracownicy MJWPU mają świadomość tego ile wysiłku kosztowało stworzenie sytemu MEWA 

są oni najbardziej skłonni dostrzegać postępy w jego rozwoju. 

„Proszę pamiętać o tym, że system stworzyliśmy sami, to nie był system gotowy, zakupiony, to był stworzony 

system tutaj, więc mnóstwo rzeczy wychodziło »w praniu« i to się cały czas dzieje i zdarzają się awarie, zdarza 

się, że coś się zacina i zdarzały się pewne niefunkcjonalności albo funkcjonalności potrzebne, niepotrzebne. On 

pracuje, on się zmienia, to jest ciągły rozwój”. 

 

Ocena obciążenia wnioskodawcy w procesie wnioskowania 

Zasadniczo, respondenci uważają obciążenie (finansowe i pracą) związane ze skompletowaniem i złożeniem 

wniosku o dofinansowanie jako umiarkowane, zarówno dla nich osobiście (3.13), jak i reprezentowanej przez 



 
 

61 
 

nich instytucji (3.10). Na tym tle wyraźnie różnią się opinie jednostek zlecających i niezlecających prac nad 

wnioskiem. Ci pierwsi istotnie wyżej oceniali nakłady związane z wnioskowaniem (3.23 vs. 2.96 przy bardzo niskim 

p-value).  

Tabela 12 Ocena obciążenia związanego ze złożeniem kompletnego wniosku o dofinansowanie w ramach RPO 
WM 2014-2020 

obciążenie dla: 
beneficjenci RPO WM 2014-2020 

wsparcie firmy zewnętrznej w 
pozyskaniu dofinansowania 

tak nie p tak nie p 

respondenta osobiście 3.13 3.13  3.13 3.13 
 

reprezentowanej przez niego instytucji 3.10 3.10  3.23 2.96 *** 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety telefonicznej z wnioskodawcami. Uwaga: 1. Ocena w skali 1-5, gdzie 1 – znikome, 5 – 
bardzo duże. 2. W kolumnach oznaczonych p przedstawiono statystyczną istotność różnic między średnimi ocenami wewnątrz par 
wnioskodawców (tzw. p-value). P-value reprezentuje próg błędu, jakim obarczony może być wynik: * - p<0.10, ** - p<0.05, *** - p<0.01, 

pusta komórka - p≥0.10 (pożądane minimalizowanie p-value). 

 

Ocena procedury oceny wniosków i systemu wyboru projektów 

System oceny i wyboru projektów ma umiarkowane opinie, mieszczące się w przedziale między 3 a 4. Warto przy 

tym zwrócić uwagę, że fakt otrzymania dofinansowania (lub nie) ma niezaprzeczalne znaczenie dla tego, jak 

postrzegany jest system. Chociaż średnia opinia o bezstronności w całej badanej próbie wynosi 3.62, beneficjenci 

oceniają ją na 3.91, a pozostali respondenci – tylko 3.24. Podobny rozkład obserwujemy dla oceny 

transparentności systemu, odpowiednio 3.90 i 3.36. Systematycznie niżej, i z równie dużą rozpiętością, 

wnioskodawcy wypowiadają się o zasadach umożliwiających wyłanianie wnioskodawców o wysokim potencjale 

czy dobrych projektów.  

Tabela 13 Ocena systemu oceny i wyboru projektów w ramach RPO WM 2014-2020 

kryterium oceny 
beneficjenci RPO WM 2014-2020 

wsparcie firmy zewnętrznej w 
pozyskaniu dofinansowania 

tak nie p tak nie p 

bezstronność 3.91 3.24 *** 3.62 3.62  

transparentność 3.90 3.36 *** 3.67 3.67  

zdolność do wyłaniania dobrych 
projektów 

3.66 3.07 *** 3.41 3.41  

zdolność do wyłaniania 
wnioskodawców o wysokim potencjale 

3.71 3.14 *** 3.54 3.41 * 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety telefonicznej z wnioskodawcami. Uwaga: 1. Ocena w skali szkolnej 1-5. 2. W kolumnach 
oznaczonych p przedstawiono statystyczną istotność różnic między średnimi ocenami wewnątrz par wnioskodawców (tzw. p-value). P-value 
reprezentuje próg błędu, jakim obarczony może być wynik: * - p<0.10, ** - p<0.05, *** - p<0.01, pusta komórka - p≥0.10 (pożądane 

minimalizowanie p-value). 

Segmenty wnioskodawców 

Wnioskodawcy RPO WM 2014-2020 to bardzo heterogeniczna grupa – różni ich zarówno charakter działalności, 

jak i środowisko funkcjonowania. Można więc oczekiwać, że ich stosunek do obecnych zasad wnioskowania 

również będzie się różnił, podobnie jak wrażliwość na poprawę środowiska wnioskowania. Dzięki zastosowaniu 

analizy głównych składowych i klastrowania w oparciu o dane z ankiety telefonicznej wnioskodawców, 

dokonujemy segmentacji wnioskodawców. Zakładamy, że sposób, w jaki oceniają narzędzia wykorzystywane przy 

wnioskowaniu (regulaminy konkursów, generator wniosków aplikacyjnych, kryteria oceny wniosków, strategia 

informacyjna oraz jej elementy), odzwierciedla strategie wnioskowania, a przez to może dostarczyć wiarygodnej 

informacji o wrażliwości na zmiany w środowisku wnioskowania. W toku analiz wyodrębniono 3 segmenty 

wnioskodawców: 
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• niechętnych, których cechuje najniższa ocena wszystkich elementów procesu wnioskodawczego, 

podobnie jak narzędzi informacyjnych (oddzielnie i ogółem) przy jednoczesnym ich najniższym 

wykorzystaniu; 

• optymistów, charakteryzujących się najwyższą oceną elementów procesu wnioskodawczego, ale 

jednocześnie umiarkowanym lub niskim zastosowaniem poszczególnych kanałów informacji przy jego 

dobrych ocenach; 

• proaktywnych, których charakteryzuje wysokie zastosowanie poszczególnych kanałów informacyjnych 

i wysokie ich poszczególne oceny, ale umiarkowane oceny strategii informacyjnej jako takiej, oraz dosyć 

umiarkowane oceny jakości pozostałych elementów procedur wnioskowania. 

Ich szczegółowe charakterystyki przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 14. Charakterystyki segmentów wnioskodawców 

kryteria oceny niechętni optymiści proaktywni 

dokumentacja konkursowa 3.21 4.13 3.98 

generator wniosków aplikacyjnych 3.00 3.71 3.63 

strategia informacyjna (łącznie) 22% 75% 66% 

przeciętna liczba wykorzystanych 
kanałów informacyjnych 

1.96 2.34 4.10 

szkolenia 25% 3.57 48% 4.18 73% 4.32 

strona WWW 59% 3.49 86% 4.27 98% 4.46 

publikacje 43% 3.44 54% 4.17 85% 4.40 

infolinia 30% 3.16 24% 3.71 68% 4.23 

punkty informacyjne 25% 3.52 <4% 4.00* 77% 4.35 

kryteria oceny i wyboru projektów 2.83 3.88 3.79 

n 122 163 124 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet telefonicznych z wnioskodawcami. Uwagi: 1. Wykorzystano analizę głównych składowych i 
klastrowanie metodą k średnich (algorytm centroidu) 2. Pozostałe założenia opisano w części metodologicznej 3. * - mała próba.  

Segmentacja według oceny aspektów systemu oceny i wyboru projektów znajduje wyraźne bezpośrednie 

przełożenie na postrzeganie obciążenia związanego z procesem wnioskowania. Wyraźnie za najmniej obciążający 

uważają proces wnioskowania optymiści (2.99 w skali od 1 – znikome do 5 – bardzo duże), relatywnie najbardziej 

problematyczne jest to dla niechętnych (3.28). Uciążliwość związana z wnioskowaniem kompresuje się w 

stosunku do rozpiętości ocen składowych. Innymi słowy, nawet duże zastrzeżenia w odniesieniu do pojedynczych 

aspektów funkcjonowania systemu oceny i wyboru projektów RPO WM 2014-2020 skutkują względnie 

niewielkimi uszczerbkami w ocenie ogólnej. Ponadto, tylko w przypadku optymistów postrzeganie ich osobistego 

obciążenia jest wyższe niż reprezentowanej instytucji.  

Poczucie obciążenia może po części wynikać z liczby składanych wniosków – wśród wnioskodawców 

proaktywnych obserwujemy największy odsetek deklarujących składanie więcej niż jednego wniosku (57%), 

względnie najrzadziej taka sytuacja ma miejsce wśród niechętnych (43%). Mimo to warto odnotować, że chociaż 

statystycznie istotny jest odsetek wnioskodawców zlecających prace nad wnioskiem firmom zewnętrznym, to 

różnice są minimalne (48-52%). Wydaje się zatem, że uzasadnienie znajduje tu obserwacja o obecności kosztów 

stałych związanych z wnioskowaniem. Początkowa porcja informacji do przyswojenia jest na tyle duża, że 

niedoświadczony wnioskodawca może je uznać za nieintuicyjne lub zbyteczne (co wpływa na szanse powodzenia 

wniosku). Może też uznać integrację tej wiedzy za zadanie przekraczające jego możliwości (czego dowód dawali 

respondenci CATI w pytaniach otwartych) i dokonać outsourcingu. W miarę pozyskiwania wiedzy i 

doświadczenia, opinie ulegają weryfikacji. Na drugim końcu spektrum znajduje się grupa wnioskodawców, którzy 

realizują wiele przedsięwzięć jednocześnie, i ich samodzielna obsługa nie byłaby możliwa, w efekcie czego 

wygodnym rozwiązaniem jest outsourcing. Zdecydowanie się na outsourcing przez podmioty, w których brakuje 

wiedzy na temat programu niezbędnej do samodzielnego przygotowania wniosku, z jednej strony jest 
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pragmatycznym rozwiązaniem, które zapewnia dostęp do funduszy, z drugiej jednak strony w dłuższej 

perspektywie czasowej może okazać się pułapką. Uniknięcie „kosztu wejścia” do programu w postaci 

zainwestowania czasu i wysiłku w zapoznanie się z wytycznymi i opanowanie zasad wnioskowania może 

spowodować, że organizacje, które będą chciały realizować projekty w ramach RPO WM 2014-2020 będą 

zmuszone stale korzystać z pomocy firm doradczych.9 

Wykres 7. Postrzeganie obciążenia związanego z wnioskowaniem w podziale na segmenty wnioskodawców 

 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet telefonicznych z wnioskodawcami. Uwaga: 1. ANOVA p<0.001. 

 

Wyraźnie najwyższe odsetki beneficjentów notowane są wśród optymistów (69%), niższe wśród proaktywnych 

(57%), najniższe – niechętnych (43%). Z kolei różnice w odsetkach odwołujących się od niekorzystnej decyzji – 

choć statystycznie istotne – nie są duże (36-42%). Wśród prawdopodobnych przyczyn znajduje się ta, mówiąca, 

że przewidziany czas na wnioskowanie jest zbyt krótki. Tego zdania jest 47% niechętnych, ale już tylko 33% 

proaktywnych. Wśród niechętnych obserwujemy także najniższe odsetki deklaracji o możliwości 

wyjaśnienia/uzupełnienia złożonego wniosku o dofinansowanie (55% w porównaniu do 68% i 76% w pozostałych 

segmentach).  

Segmenty wnioskodawców cechują się zróżnicowaną podatnością na wykorzystanie oficjalnych kanałów 

informacji RPO WM 2014-2020 podczas podejmowania decyzji zarówno związanych z wnioskowaniem, jak i z 

treścią wniosku. Deklarowane poziomy sugerują, że w tej pierwszej kwestii strategia informacyjna odgrywa 

niebagatelną rolę (min. 7 na 10 wnioskujących wykorzystuje oficjalne źródła przynajmniej do rozważenia 

możliwości wnioskowania), w tej drugiej – mieszaną: jest to raczej dopracowanie niż fundamentalne zmiany w 

treści wniosku. Jak pokazujemy, rozkład deklaracji w segmentach jest różny. Co do wnioskowania, wyraźnie 

największy wpływ wskazywali respondenci proaktywni (89% zainteresowanych i 85% zdecydowanych na złożenie 

wniosku dzięki działaniom IZ i IP RPO WM), 2014-2020 najmniej – niechętni (odpowiednio 70% i 75%; tabela 

poniżej). W kwestii ingerencji w zawartość wniosku, segmenty cechowały nietypowe rozkłady: najmniejszych 

zmian dokonywali optymiści (31%), natomiast zmiana kształtu wniosku była równie częsta wśród proaktywnych, 

jak i niechętnych (po 38%). Podobnie, poprawę jakości wniosku deklarowali najczęściej proaktywni (74%), w 

drugiej kolejności – niechętni (62%), a najrzadziej – optymiści (56%). Wydaje się, że za taki rozkład wyników 

odpowiada przekonanie o komplementarności między kanałami informacyjnymi, na które wskazuje odpowiednio 

26% niechętnych, 34% optymistów i 56% proaktywnych wnioskujących.   

  

                                                                 
9 Por. model swoi-obcy – już jednorazowe skuteczne wnioskowanie dostarcza wiedzy i doświadczenia umożliwiającego z dużym 

prawdopodobieństwem dalsze skutecznie wnioskowanie (autoregresja). Z drugiej strony nieskuteczność wnioskowania jest również 
pewnym procesem autoregresyjnym. 
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Tabela 15. Wpływ strategii informacyjnej na działania wnioskodawców według segmentów 

wpływ na: niechętni optymiści proaktywni 

zainteresowanie wnioskowaniem 70% 74% 89% 

decyzję o wnioskowaniu 75% 77% 85% 

zmianę kształtu wniosku 38% 31% 38% 

poprawę jakości wniosku 62% 56% 74% 
Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet telefonicznych z wnioskodawcami. Uwaga: 1. ANOVA p<0.001. 

Prawdopodobnym ubocznym skutkiem zaangażowania w nabywanie wiedzy jest odsetek problemów 

zgłaszanych przy korzystaniu z generatora wniosków aplikacyjnych. Względnie najczęściej problemy wskazują 

niechętni (48%), najrzadziej – proaktywni (39%), a różnica ta jest statystycznie istotna dla wszystkich typowych 

poziomów istotności.  

 

System wyboru projektów RPO WM 2014-2020 na tle innych regionów 

W tym podrozdziale skoncentrowaliśmy się na dwóch głównych obszarach: systemie wyboru projektów wraz z 

przebiegiem oceny i wyboru projektów w ramach RPO WM 2014-2020 oraz kryteriach wyboru projektów w 

kontekście porównania RPO WM 2014-2020 z trzema innymi regionalnymi programami operacyjnymi. Analiza 

dotyczy wybranych osi i priorytetów, w których na pewnym etapie wdrażania występowały problemy z 

wydatkowaniem środków – liczba wnioskodawców była zbyt mała, do dofinansowania w konkursach 

zakwalifikowano niewystarczającą liczbę wniosków lub też wystąpiły inne utrudnienia na etapie oceny i wyboru 

projektów. Ostatecznie do analizy porównawczej z innymi regionami wybrano następujące obszary RPO WM 

2014-2020. 

• Oś Priorytetowa I – Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce (całość) 

• Oś Priorytetowa III – Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości (konkursy w zakresie bonów 

na innowacje) 

• Działanie 5.1 – Dostosowanie do zmian klimatu (całość) 

• Działanie 9.1 – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu (całość) 

Podstawowe informacje zawarte w rozdziale pochodzą z analizy danych zastanych (desk research) w ujęciu 

porównawczym – benchmarking. Analizie poddana została dokumentacja programowa i konkursowa oraz 

wykonane dotychczas opracowania ewaluacyjne RPO z wybranych województw. Ponadto pewne informacje 

pozyskane zostały z indywidualnych wywiadów telefonicznych z przedstawicielami Instytucji Zarządzających 

poszczególnych RPO.  Mazowieckie RPO porównano z jego odpowiednikami w trzech województwach: 

• małopolskim, 

• śląskim, 

• wielkopolskim. 

Ww. wymienione województwa przeprowadziły w obecnej perspektywie ewaluacje oceny systemu wyboru 

projektów oraz kryteriów. Pozwoli to na porównanie rozwiązań stosowanych w tych regionach z procedurami 

stosowanymi na Mazowszu, a ponadto ocenę, czy poszczególne nowe rozwiązania wdrożone w perspektywie 

finansowej 2014-2020 odniosły oczekiwany skutek. 

Analizując kwestię doboru kryteriów wyboru projektów i systemu oceny projektów należy mieć na uwadze to, że 

jest ona jedynie w części zależna od Instytucji Zarządzającej. Dlatego też często nie jest łatwą rzeczą 

przeprowadzenie zmian postulowanych przez osoby związane z danym programem, beneficjentów czy 

ekspertów. Wiele potencjalnych zmian, dobrych praktyk ma tak naprawdę zostać wprowadzonych dopiero na 

kolejny okres programowania. Zapisy w dokumentach programowych często wynikają bezpośrednio z 

dokumentów prawnych na szczeblu wspólnotowym czy krajowym takich jak: 



 
 

65 
 

• Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 z 31 marca 

2015 r. (z późniejszymi zmianami); 

• Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) i Komisji (UE): 

o nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego; 

o nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 

oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego; 

o nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006. 

Najważniejsze, ogólne zasady dotyczące kryteriów wyboru projektów wynikają z pierwszego z przytoczonych 

rozporządzeń na szczeblu wspólnotowym. Określają one, że odpowiednio zaprojektowane kryteria wyboru 

powinny: 

• wpływać na zgodność projektów z celami szczegółowymi i rezultatami odpowiednich priorytetów; 

• być niedyskryminacyjne i przejrzyste; 

• promować równość płci; 

• być zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju. 

Już do końca 2016 roku zaplanowane zostały konkursy we wszystkich działaniach i poddziałaniach RPO WM 2014-

2020. Dotyczyło to zarówno tych gdzie podstawę stanowiły środki EFRR jak i EFS (Tabela 16). W roku 2017 

odbywały się kolejne konkursy, więc mówiąc o ewentualnych problemach dotyczących systemu wyboru 

projektów nie opieramy jedynie na pojedynczych naborach. W przypadku działań 1.2. oraz 9.1. nabory odbywały 

się nawet rokrocznie. Co ważne w wielu przypadkach w danym roku odbywał się więcej niż jeden konkurs (np. w 

działaniu 9.1. w 2017 roku zaplanowano ich aż 7). Ogółem w roku 2015 odbyło się 19 konkursów, w 2016 – 54, 

zaś w 2017 będzie to 51 (część jest rozpisana na koniec roku). Podobnie przedstawia się dynamika liczby naborów 

w porównywanych województwach – tam również ruszyły one w 2015 roku, przy czym w latach 2016-2017 

organizowano ich około dwukrotnie więcej niż w roku 2015. 

Tabela 16. Liczba konkursów RPO WM 2014-2020 wg działań i poddziałań oraz lat przeprowadzenia 

Działanie/poddziałanie 
Źródło 

finansowania 

Konkurs 
w 2015 

r. 

Konkurs 
w 2016 

r. 

Konkurs 
w 2017 

r. 

1.1. Działalność badawczo – rozwojowa jednostek 
naukowych 

EFRR - 1 1 

1.2. Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw EFRR 1 4 3 

2.1.1. E-usługi dla Mazowsza EFRR 1 - 2 

2.1.2. E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT EFRR 1 - 2 

3.1.1. Rozwój MŚP w ramach ZIT EFRR - 1 1 

3.1.2. Rozwój MŚP EFRR - 4 2 

3.2.1. Promocja gospodarcza regionu w ramach ZIT EFRR - 2 - 

3.2.2. Internacjonalizacja przedsiębiorstw EFRR - 2 - 

3.3. Innowacje w MŚP EFRR - 1 1 

4.1. Odnawialne źródła energii EFRR - 1 1 

4.2. Efektywność energetyczna EFRR 1 1 1 
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4.3.1. Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój 
mobilności miejskiej 

EFRR - 2 2 

4.3.2. Mobilność miejska w ramach ZIT EFRR - 2 2 

5.1. Dostosowanie do zmian klimatu EFRR 1 2 1 

5.2. Gospodarka odpadami EFRR - 2 1 

5.3. Dziedzictwo kulturowe EFRR - 2 - 

5.4. Ochrona bioróżnorodności EFRR 4 1 - 

6.1. Infrastruktura ochrony zdrowia EFRR - 1 2 

6.2. Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych EFRR - 2 1 

7.1. Infrastruktura drogowa EFRR - 2 - 

7.2. Infrastruktura kolejowa EFRR Tylko tryb pozakonkursowy 

8.1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez 
PUP 

EFS Tylko tryb pozakonkursowy 

8.2. Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych 
zawodowo 

EFS 1 - - 

8.3.1. Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej EFS - 1 1 

8.3.2. Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w 
ramach ZIT 

EFS - 1 - 

9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób 
wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu 

EFS 1 3 7 

9.2.1. Zwiększenie dostępności usług społecznych EFS 1 3 6 

9.2.2. Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych EFS - 3 7 

9.3. Rozwój ekonomii społecznej EFS 1 2 - 

10.1.1. Edukacja ogólna (w tym w szkołach 
zawodowych) 

EFS 1 1 1 

10.1.2. Edukacja ogólna w ramach ZIT EFS - 1 1 

10.1.3. Programy stypendialne EFS Tylko tryb pozakonkursowy 

10.1.4. Edukacja przedszkolna EFS 1 - 1 

10.2. Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród 
osób dorosłych 

EFS - 1 1 

10.3.1. Doskonalenie zawodowe uczniów EFS 3 3 1 

10.3.2. Programy stypendialne EFS Tylko tryb pozakonkursowy 

10.3.3. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w ramach ZIT EFS - 1 1 

10.3.4. Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób 
dorosłych 

EFS 1 1 1 

11.1. Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WM 2014-
2020 

EFS Tylko tryb pozakonkursowy 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Harmonogramów naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z lat 2015-2017 oraz danych IZ. 

Z uwagi na duże znaczenie ustaleń na szczeblu wspólnotowym i krajowym system wyboru projektów w różnych 

regionach ma wiele cech wspólnych. Najbardziej różnicują go zapisy na poziomie konkursów oraz przyjęte 

stworzone i przyjęte przez daną IZ kryteria wyboru projektów w poszczególnych działaniach. Te jednak opisane 

zostały dokładniej w rozdziale 3.4. W przeciwieństwie do mazowieckiego RPO, w pozostałych trzech programach 

przeprowadzono już badania ewaluacyjne poświęcone wyłącznie zagadnieniom systemu wyboru projektów ze 

szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektów. Raportami pozwalającymi na bardziej ogólne 

porównanie systemu wyboru projektów w badanych województwach są: 

• Ewaluacja systemu wyboru i oceny projektów ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru 

projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 

2014-2020. Raport cząstkowy; 

• Ewaluacja systemu wyboru projektów ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektów. 

Raport końcowy (śląskie); 
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• Ewaluacja bieżąca systemu wyboru projektów i kryteriów w ramach WRPO 2014+. Raport końcowy. 

Można z nich wyciągnąć dużo bardzo szczegółowych informacji jakościowych o systemie oceny i wyboru 

projektów w poszczególnych RPO. Są to zarówno zapisy dot. ogólnych zasad systemu oceny i wyboru jak i 

odnoszące się do konkretnych osi, działań, kryteriów wyboru projektów. Poza samą oceną opartą na analizie desk 

research ważne jest przedstawienie subiektywnego obrazu pewnych kwestii przez beneficjentów, przedstawicieli 

IZ i IP. 

We wszystkich województwach system wyboru i oceny projektów był postrzegany na ogół pozytywnie. Miał on 

zapewniać osiąganie celów programów w tym osiągnięcia założonych wartości wskaźników produktu i 

wskaźników finansowych określonych w Ramach wykonania oraz wskaźników rezultatu bezpośredniego i 

długoterminowego. Konkursy miały być rozplanowane prawidłowo, z zachowaniem transparentności. System 

wyboru projektów miał sprzyjać bezstronności i obiektywności na wszystkich etapach (w czym pomocna była 

procedura odwoławcza). Przyjęta rozwiązania sprzyjały wyborowi m.in. projektów innowacyjnych (w ramach 

EFRR) czy komplementarnych. Podkreślano profesjonalizm i chęć pomocy ze strony IP oraz IZ. Przedmiotowe 

badanie pokazuje, że podobnie ocenić można RPO WM 2014-2020. 

Z bardziej ogólnych problemów dotyczących systemu oceny i wyboru projektów poruszanych przez 

przedstawicieli IZ w województwie mazowieckim, pojawiających się również w innych regionach, wskazywano: 

• brak elastyczności w zarządzaniu terminami naborów (aktualizacja terminu naboru może być 

dokonywana najpóźniej 3 miesiące przed pierwotnie zaplanowanym terminem danego naboru) 

(wszystkie województwa); 

• przedłużający się czas oceny wniosków (wszystkie województwa);  

• zróżnicowane, czasem niewystarczające kompetencje ekspertów oceniających projekty (śląskie, 

mazowieckie). 

Badani na Mazowszu jednocześnie nie wskazywali takich znanych z innych regionów problemów jak: 

• sytuacja, w której eksperci oceniający wnioski nie otrzymują informacji, czy do ocenianych przez nich 

wniosków wnoszone były skargi, a jeśli tak – jaki był wynik procedury odwoławczej. W związku z tym 

ekspertom brakowało tego typu informacji zwrotnej (śląskie),   

• skomplikowana struktura organizacyjna samych IZ utrudniająca np. ocenę na ile dane kryteria 

sprawdzają się w praktyce (śląskie). 

Ogólnie sytuację na Mazowszu w kwestii systemu oceny i wyboru projektów można uznać za korzystną w skali 

kraju, chociaż nie odbiegającą zasadniczo od tej w innych regionach. Jednocześnie wskazywane problemy w 

poszczególnych województwach należy uznać za nie do końca porównywalne – wiele zależy od szczegółowości 

prowadzonych badań ewaluacyjnych (np. badanie prowadzone na Śląsku było znacznie bardziej szczegółowe niż 

to z obszaru Małopolski). 

Porównanie problemowych osi, działań i poddziałań w RPO różnych województw nie jest łatwe gdyż każdy 

program ma swoją własną ich strukturę. W przedstawionym porównaniu (Tabela 17) zazwyczaj używamy 

większego poziomu ogólności obszarów tematycznych niż w przypadku ściśle zdiagnozowanych obszarów 

problemowych RPO dla Mazowsza. Kolorem czerwonym oznaczono te obszary, gdzie podobnie jak na Mazowszu 

występują większe problemy z naborami, zielonym te gdzie takich problemów nie było lub były stosunkowo 

mniejsze, zaś szarym trudne do porównania np. z powodu braku rozstrzygniętych stosownych konkursów. 
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Tabela 17. Porównanie obszarów problemowych w RPO WM 2014-2020 z RPO województw małopolskiego, 
śląskiego i wielkopolskiego 

Obszar problemowy - 
Mazowieckie 

Małopolskie Śląskie Wielkopolskie 

Oś Priorytetowa I - 
Wykorzystanie działalności 
badawczo-rozwojowej w 
gospodarce (całość) 

Oś Priorytetowa I – 
Gospodarka wiedzy 

Oś priorytetowa I – 
Nowoczesna 
gospodarka 

Oś priorytetowa I - 
Innowacyjna i 
konkurencyjna 
gospodarka, Priorytet 
inwestycyjny 1a - 
Udoskonalenie 
infrastruktury badań i 
innowacji i zwiększenie 
zdolności do 
osiągnięcia 
doskonałości 
w zakresie badań i 
innowacji oraz 
wspieranie ośrodków 
kompetencji, w 
szczególności 
tych, które leżą w 
interesie Europy 

Oś Priorytetowa III - Rozwój 
potencjału innowacyjnego i 
przedsiębiorczości (konkursy 
w zakresie bonów na 
innowacje) 

Oś Priorytetowa III – 
Przedsiębiorcza 
Małopolska, 
szczególnie Cel 
tematyczny 3. 
Wzmacnianie 
konkurencyjności MŚP 

Oś priorytetowa III – 
konkurencyjność MŚP 

Oś priorytetowa I - 
Innowacyjna i 
konkurencyjna 
gospodarka, Priorytet 
inwestycyjny 3a - 
Promowanie 
przedsiębiorczości, w 
szczególności poprzez 
ułatwianie 
gospodarczego 
wykorzystywania 
nowych pomysłów 
oraz sprzyjanie 
tworzeniu nowych 
firm, w tym również 
poprzez 
inkubatory 
przedsiębiorczości, 
Priorytet inwestycyjny 
3c - Wspieranie 
tworzenia i 
poszerzania 
zaawansowanych 
zdolności w zakresie 
rozwoju produktów 
i usług 
 

Działanie 5.1 - Dostosowanie 
do zmian klimatu (całość) 

Oś Priorytetowa V – 
Ochrona środowiska, 
Cel tematyczny 5. 
Promowanie 
dostosowania do 
zmian klimatu, 
zapobieganie ryzyku 

Oś priorytetowa V – 
Ochrona środowiska i 
efektywne 
wykorzystanie 
zasobów – Priorytet 
inwestycyjny 5b 
wspieranie inwestycji 

Oś priorytetowa IV 
Środowisko – Priorytet 
inwestycyjny 5b 
wspieranie inwestycji 
ukierunkowanych na 
konkretne rodzaje 
zagrożeń 
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i zarządzanie ryzykiem 
Priorytet inwestycyjny 
5b Wspieranie 
inwestycji 
ukierunkowanych na 
konkretne 
rodzaje zagrożeń przy 
jednoczesnym 
zwiększeniu 
odporności na klęski i 
katastrofy 
i rozwijaniu systemów 
zarządzania klęskami i 
katastrofami 

ukierunkowanych na 
konkretne rodzaje 
zagrożeń 
przy jednoczesnym 
zwiększeniu 
odporności na klęski i 
katastrofy i rozwijaniu 
systemów zarządzania 
klęskami i katastrofami 

przy jednoczesnym 
zwiększeniu 
odporności na klęski i 
katastrofy i rozwijaniu 
systemów zarządzania 
klęskami i katastrofami 

Działanie 9.1 - Aktywizacja 
społeczno-zawodowa osób 
wykluczonych i 
przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu (całość) 

Działanie 9.1 – 
Aktywna integracja 

Działanie 9.1 – 
Aktywna integracja 

Działanie 7.1 – 
Aktywna integracja 

Źródło: opracowanie własne na podstawie zapisów RPO województw mazowieckiego, małopolskiego, śląskiego i wielkopolskiego oraz 

informacji o przeprowadzonych w ramach tych programów naborach. 

Najłatwiejsza do identyfikacji bariera utrudniająca skuteczne przeprowadzenie konkursów dotyczy 

finansowanych z EFS działań związanych z aktywizacją społeczno-zawodową grup zmarginalizowanych (Działanie 

9.1. w RPO WM 2014-2020). Jak podkreślali Rozmówcy uczestniczący w bieżącym badaniu, a także badaniach 

dotyczących innych RPO konieczność deklaracji spełnienia wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowej 

odstrasza potencjalnych wnioskodawców. Co gorsza wskaźnik ten wynika bezpośrednio z prawodawstwa na 

poziomie centralnym (Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020) i Rozmówcy nie widzą większych możliwości poprawy sytuacji w tym 

względzie. 

Z powodu źródła problemu na poziomie centralnym, powyższa sytuacja nie różnicuje badanych czterech 

regionów – problem wszędzie jest podobny (również w pozostałych regionach). Inaczej jest w przypadku 

kolejnego działania. Z racji na lepszą skuteczność niż na Mazowszu w realizacji naborów dla odpowiednika Osi 

Priorytetowej III - Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości w RPO województwa śląskiego warto 

przyjrzeć się przyjętym tam kryteriom oceny. 

W przypadku działania 3.2. Innowacje w MŚP wdrażanego przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości opracowano 

następującą metodę oceny: 

1. Kryteria formalne: 

• 0/1 niepodlegające uzupełnieniom; 

• 0/1 podlegające uzupełnieniom.  

2. Merytoryczne 

• Punktowe 0/1: kryteria dopuszczające, których spełnienie jest warunkiem dalszej oceny projektu; 

• Punktowe podstawowe: punktowane w zależności od stopnia ich wypełnienia; 

• Punktowe dodatkowe: oceniane po osiągnięciu w kryteriach punktowych podstawowych min 21 pkt. 

Kryteria formalne w opisywanym działu RPO WSL Nie różnią się znacząco od tych z Mazowsza (Tabela 18). Z 

pewnością to nie one wpływają na różnice w zainteresowaniu konkursami. Większe różnice dotyczą kryteriów 

merytorycznych (występują kryteria 0/1, zaś dwa ostatnie mają charakter dodatkowych) (Tabela 19). Należy mieć 

jednak na uwadze, że porównywane są dwa zupełnie różne projekty, jedynie należące do szerokiej grupy 

projektów skierowanych do przedsiębiorców, związanych ze wzrostem ich konkurencyjności i innowacyjności. 
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Analiza kryteriów z województwa śląskiego pokazuje paradoksalnie, że tamtejsze projekty musiały spełnić 

większą liczbę kryteriów, także w zdaniem Rozmówców z IZ trochę „niewygodnym” (chociaż opracowanym w ten 

sposób celowo) obszarze Inteligentnych Specjalizacji. 

„Regionalna Strategia Innowacji w przypadku woj. śląskiego jest strategią, która jest ograniczona do trzech tylko 

obszarów, czyli zakresu sektora energetyki, ITI, czy medycyny. Tak kiedyś grono ekspertów, które pracowało nad 

regionalną strategią, wypracowało takie 3 główne obszary i jeżeli mogą jakieś problemy sprawiać, to tylko takie, 

że jest pewnego rodzaju zawężenie”. 

Ponadto 5 kryteriów miało w przypadku RPO WSL charakter 0/1. Obserwacja ta nie pozwala na opracowanie 

jakichkolwiek rekomendacji dla RPO WM 2014-2020 w zakresie Osi priorytetowej 3. Należy uznać, że 

porównywane dziedziny tematyczne i konkursy zbyt różniły się między sobą lub decydujące były inne czynniki niż 

sposób formułowania kryteriów (np. terminy naborów, inne możliwości pozyskanie środków przez 

przedsiębiorców niż te konkretne działania w RPO). 

Tabela 18. Formalne kryteria wyboru projektów dla działania 3.2. Innowacje w MŚP RPO Województwa Śląskiego 

Kryterium Definicja Sposób weryfikacji 

Poprawność złożenia 
wniosku 

 
Weryfikowane będzie czy wniosek wraz z 
załącznikami złożono  
do instytucji wskazanej w ogłoszeniu o konkursie, 
złożono  
w odpowiedniej formie i terminie zgodnie 
Regulaminem konkursu. Weryfikowane będzie 
również czy wniosek jest pierwszym złożonym przez 
Wnioskodawcę w ramach danego naboru (jeśli 
dotyczy zgodnie  
z Regulaminem konkursu). 
Wniosek zostanie odrzucony bez możliwości 
uzupełnienia  
w przypadku, gdy co najmniej jeden z obowiązkowych 
punktów wniosku o dofinansowanie będzie 
niewypełniony lub będzie zawierał informacje 
uniemożliwiające identyfikację projektu  
lub Wnioskodawcy (obowiązkowe punkty zostaną 
wskazane  
w Regulaminie konkursu). 
 Wniosek nie będzie podlegał również ocenie i 
zostanie odrzucony bez możliwości uzupełnienia w 
przypadku, gdy nie będzie zawierał żadnego 
załącznika obowiązującego w ramach danego 
konkursu  
za wyjątkiem załączników generowanych przez 
system aplikacyjny. 

 
0/1 nie podlegające 

uzupełnieniom 
 

Kwalifikowalność 
przedmiotowa projektu 

Weryfikowane będzie czy projekt wpisuje się w 
działanie RPO WSL, dla którego dedykowany jest 
konkurs oraz czy realizuje jego cele, tj.  
w przypadku działania 3.2 czy projekt prowadzi do 
zwiększenia zastosowania innowacji w MŚP i 
zwiększenia konkurencyjności gospodarki oraz 
wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw. 
Szczegółowe zapisy na ten temat znajdują się w 
SZOOP RPO WSL.  
Dodatkowo w ramach działania 1.2 weryfikowane 
będzie czy projekt powiązany jest z kierunkami 

0/1 nie podlegające 
uzupełnieniom 
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rozwoju technologicznego określonymi  
w RIS WSL 2013-2020 (dot. inteligentnych 
specjalizacji regionalnych wskazanych w Regionalnej 
Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 
2013-2020). Weryfikacja na podstawie PKD projektu, 
dodatkowo w przypadku typu projektu tworzenie lub 
rozwój istniejącego zaplecza badawczo – 
rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich 
działalności innowacyjnej weryfikacja na podstawie 
załączonego do wniosku planu prac badawczych).  
Miejsce realizacji Projektu jest zgodne z zapisami 
SZOOP RPO WSL. 
W kryterium zostanie zweryfikowana również 
zgodność zakresu rzeczowego projektu z typami 
przewidzianymi w SZOOP RPO WSL  
dla danego działania.  Weryfikacja przeprowadzona 
zostanie na podstawie przedstawionego opisu 
projektu (wydatki kwalifikowalne i 
niekwalifikowalne). Zakres rzeczowy projektu oraz 
założone cele i rezultaty muszą być zgodne z 
wybranym/wybranymi typem/typami projektu. 

Kwalifikowalność 
podmiotowa 
wnioskodawcy 

Wnioskodawca (i partnerzy – jeśli dotyczy) są 
podmiotami kwalifikującymi się do wsparcia w 
ramach działania, zgodnie z RPO WSL 2014-2020 oraz 
z zapisami SZOOP RPO WSL. 
W kryterium tym zostanie również zweryfikowane to, 
czy Wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli dotyczy) nie 
podlegają wykluczeniu z ubiegania się o 
dofinansowanie na podstawie:  
a) art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych 
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); 
c) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 
2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych 
za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. 2012 r. 
poz. 768 z późn. zm.). 
Weryfikacja nastąpi w oparciu o złożone 
oświadczenia Wnioskodawcy oraz partnerów (jeśli 
dotyczy). 

0/1 nie podlegające 
uzupełnieniom 

Zgodność z zapisami 
Rozporządzenia Komisji 
(UE) NR 651/2014 z dnia 
17 czerwca  
2014 r. (Dz. U. UE L 187 z 
26.06.2014) oraz 
Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju z 
dnia 19 marca 2015 r. w 
sprawie udzielania 
pomocy de minimis    w 
ramach regionalnych 
programów operacyjnych 
na lata                2014–
2020 

W ramach kryterium weryfikowane będzie czy: 
- Wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli dotyczy) nie 
jest/są przedsiębiorstwem znajdującym się w trudnej 
sytuacji w rozumieniu art. 2 ust. 18 Rozporządzenia 
Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia  
17 czerwca 2014 r. (Dz. U. UE L 187 z 26.06.2014). 
-  Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów 
działalności wykluczonych z możliwości uzyskania 
wsparcia 
- Zachowany został efekt zachęty  
 - Projekt nie został rozpoczęty przed złożeniem 
wniosku o dofinansowanie  
 

0/1 nie podlegające 
uzupełnieniom 
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Wnioskodawca deklaruje 
realizację projektu 
zgodnie z obowiązującymi 
przepisami krajowymi i 
unijnymi.  

Weryfikowane będzie czy Wnioskodawca oświadczył, 
że projekt realizowany będzie zgodnie z przepisami 
dotyczącymi stosowania pomocy publicznej, 
przepisami dotyczącymi zamówień oraz innymi 
przepisami obowiązującymi w danym obszarze 
tematycznym RPO WSL. 

0/1 nie podlegające 
uzupełnieniom 

Termin realizacji projektu 
mieści się w ramach 
czasowych działania 

Weryfikowane będzie czy termin realizacji projektu 
jest zgodny z założeniami zawartymi w SZOOP RPO 
WSL oraz w Regulaminie konkursu 

0/1 podlegające 
uzupełnieniom - 

istnieje możliwość 
jednorazowej korekty 

braków formalnych 
oraz oczywistych 

omyłek 

Wnioskowana kwota oraz 
procent wsparcia nie 
przekraczają limitów 
obowiązujących dla 
danego rodzaju pomocy   

Weryfikowane będzie czy Wnioskodawca właściwie 
wyliczył procent oraz kwotę wsparcia zgodnie z 
zapisami właściwego rozporządzenia oraz zapisami 
SZOOP RPO WSL. 

0/1 podlegające 
uzupełnieniom - 

istnieje możliwość 
jednorazowej korekty 

braków formalnych 
oraz oczywistych 

omyłek 

Poprawność wypełnienia 
wniosku 
oraz spójność zapisów 

Wszystkie wymagane pola w formularzu wniosku 
zostały wypełnione zgodnie z Instrukcją wypełniania 
wniosku. 
Weryfikowane będzie również czy wskaźniki produktu 
i rezultatu zostały wybrane zgodnie z opisem 
znajdującym się w Instrukcji wypełniania wniosku. 
Weryfikowana będzie również spójność zapisów 
wniosku 

0/1 podlegające 
uzupełnieniom - 

istnieje możliwość 
jednorazowej korekty 

braków formalnych 
oraz oczywistych 

omyłek 

Kompletność załączników 
i ich spójność z wnioskiem 
aplikacyjnym 
- czy załączniki są 
kompletne, prawidłowo 
sporządzone i zgodne z 
listą określoną w 
instrukcji wypełniania 
wniosku  
- czy załączniki są 
aktualne, kompletne i 
wydane przez 
upoważniony organ 
 czy zapisy załączników są 
spójne z zapisami 
wniosku   

Wnioskodawca do wniosku o dofinansowanie 
zobowiązany jest dołączyć wszystkie wymagane 
załączniki zgodnie z listą załączników wskazaną w 
ogłoszeniu o konkursie.  
 

0/1 podlegające 
uzupełnieniom - 

istnieje możliwość 
jednorazowej korekty 

braków formalnych 
oraz oczywistych 

omyłek 

Kwalifikowalność 
wydatków 
zaplanowanych w 
projekcie w ramach 
działania. 

Weryfikowane będzie czy wydatki planowane do 
współfinansowania są wydatkami kwalifikowalnymi 
zgodnie z zapisami Krajowych wytycznymi w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w 
okresie programowania 2014-2020, Wytycznymi w 
zakresie kwalifikowania wydatków w RPO WSL na lata 
2014-2020, zapisami SZOOP RPO WSL oraz 
Regulaminem konkursu 
Wydatki mieszczą się w limitach określonych w RPO 
WSL na lata 2014-2020, SZOOP, Wytycznych w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

0/1 podlegające 
uzupełnieniom - 

istnieje możliwość 
jednorazowej korekty 

braków formalnych 
oraz oczywistych 

omyłek 
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Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020. 

Źródło: Dokumentacja konkursowa – Kryteria dla działania 3.2. 

Tabela 19. Merytoryczne kryteria wyboru projektów dla działania 3.2.Innowacje w MŚP RPO Województwa 
Śląskiego 

Kryterium Definicja Sposób 
weryfikacji 

Innowacyjność projektu Kryterium zostanie spełnione w sytuacji, gdy w wyniku realizacji 

projektu zostanie wprowadzony na rynek innowacyjny co najmniej 

w skali regionu produkt/usługa lub proces. Innowacja wdrażana w 

wyniku realizacji projektu powinna być stosowana w 

województwie śląskim nie dłużej niż 3 lata.  

W kryterium tym nie będzie oceniania 

innowacyjność nietechnologiczna projektu. 

0/1 

Wykonalność projektu 
techniczna i finansowa 

Projekt jest wykonalny pod względem technicznym - jego zakres, 

sposób wykonania, okres realizacji, posiadane pozwolenia, 

zezwolenia umożliwiają realizację projektu. 

W kryterium weryfikowane również będzie czy projekt jest 

wykonalny pod względem finansowym. Weryfikacja zostanie 

dokonana na podstawie załączonych dokumentów finansowych, 

dodatkowych załączników oraz opisu wniosku o dofinansowanie. 

0/1 

Realność wskaźników Weryfikowane będzie, czy wskazane we wniosku wskaźniki są 

osiągalne, odzwierciedlają cele projektu, są adekwatne do danego 

rodzaju projektu oraz są możliwe do osiągnięcia przy założonym 

sposobie realizacji. 

0/1 

Projekt spełnia zasady 
udzielania pomocy 
publicznej 

W ramach kryterium eksperci zweryfikują, czy projekt jest zgodny 
z zapisami rozporządzeń krajowych i unijnych, w tym z 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego (WE) i Rady (UE) nr 
1303/2013; Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014; 
Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013. 

0/1 

Zasadność i 
odpowiednia wysokość 
wydatków 

W kryterium tym ocenie podlegają wskazane do realizacji wydatki 

kwalifikowane projektu. Wszystkie wydatki powinny być zasadne z 

punktu widzenia realizacji i wykonalności inwestycji oraz 

odpowiedniej wysokości porównywalnej z cenami rynkowymi.  

Ekspert ma możliwość korekty wydatków w przypadku uznania ich 

za niezasadne lub o zawyżonej wartości. 

0/1 

Potencjał 
Wnioskodawcy i 
gotowość do realizacji 
projektu 
 

W ramach kryterium weryfikowane będą następujące aspekty: 
 
- zasoby ludzkie (organizacyjne oraz kadrowe) - 1 pkt, 
- zasoby techniczne (posiadana infrastruktura) - 1 pkt, 
 -doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć - 1 pkt. 

0-3 

Rozwój ekonomiczno – 
społeczny regionu 

W kryterium tym ocenie podlegają następujące kwestie: 0-6 
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 - użyteczność wyników projektu dla wzrostu konkurencyjności 
przedsiębiorstw działających w województwie śląskim – 1-2 pkt, 
- projekt dotyczy wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych 
produktów/usług – 1 pkt, 
- występuje niskie nasycenie danym produktem/usługą na rynku 
docelowym – 1 pkt, 
- projekt polega na wdrożeniu prac B+R - 1 pkt, 
- projekt jest efektem współpracy z IOB lub jednostką badawczo – 
rozwojową - 1 pkt. 
 

Utworzenie nowych 

miejsc pracy w 

przedsiębiorstwie w 

wyniku realizacji 

projektu 

Oceniający przyzna punkty po obliczeniu wskaźnika  
„Wartość dofinansowania /liczba nowych miejsc pracy (w 
przeliczeniu na RJP- Roczne Jednostki Pracy)”. Wskaźnik określa 
jaka kwota dofinansowania z RPO przypada średnio na każde nowe 
miejsce pracy utworzone w wyniku realizacji projektu w okresie 
nie późniejszym niż zakończenie realizacji projektu. 
 

0-2 

Poziom innowacyjności 
projektu 
 

W ramach Działania 3.2 innowacja ma miejsce, gdy nowy lub 
ulepszony produkt zostaje wprowadzony na rynek albo nowy lub 
ulepszony proces zostaje zastosowany w produkcji, przy czym ów 
produkt i proces są nowe przynajmniej w skali regionu. 
Wspierane będą projekty obejmujące wprowadzenie na rynek 
innowacyjny co najmniej w skali regionu produkt/usługę lub 
proces. Innowacja wdrażana w wyniku realizacji projektu musi być 
stosowana w województwie śląskim nie dłużej niż 3 lata. 
Weryfikacja nastąpi w oparciu o zapisy wniosku o dofinansowanie, 
opinię o innowacyjności oraz dodatkowych dokumentów 
potwierdzających innowacyjność projektu (np. dokumenty 
patentowe, publikacje naukowe, dostępne badania, wynik 
przeszukiwania baz danych, literatura fachowa). 

0-8 

Rozwój inteligentnych 
specjalizacji 
 

W ramach tego kryterium oceniający zweryfikują następujące 

aspekty: 

- projekt wpisuje się w RIS (dotyczy inteligentnych specjalizacji) – 

1 pkt, 

- znaczenie projektu dla rozwoju inteligentnych specjalizacji 

(ocena potencjału projektu dla rozwoju inteligentnych specjalizacji 

– ocenie podlegać będzie oryginalność rozwiązania 

proponowanego jako rezultat  projektu w stosunku do rozwiązań 

istniejących na rynku tj. m.in. czy rozwiązanie wprowadzane na 

rynku jest  konkurencyjne dla istniejących już rozwiązań, czy 

stanowi potencjał dla dalszych badań  

i wdrożeń w adekwatnym dla rezultatu projektu zakresie oraz czy 

ma potencjał implementacji) – 1 pkt. 

0-2 

Efektywność projektu 
 

Kryterium otwarte (poniższe rozwiązania nie stanowią katalogu 
zamkniętego). 
W kryterium oceniane będzie czy planowane efekty (m.in. 

finansowe) są proporcjonalne w stosunku do planowanych do 

poniesienia lub zaangażowania nakładów inwestycyjnych, 

zasobów infrastrukturalnych, ludzkich, know-how itp.  

Ocenie podlegać będzie nie tylko kwestia ilościowa efektów 

projektu wykazanych np. w postaci liczby wdrożonych produktów 

czy utworzonych miejsc pracy, ale również kwestia jakościowa 

otrzymanego produktu oraz rezultatu. 

0-8 
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W ramach kryterium ocenie podlegać będzie również wpływ 

wnioskowanej wartości dofinansowania na realizację zasady 

dodatkowości funduszy strukturalnych. 

Premiowane będą projekty, w których procent dofinansowania 

jest niższy od maksymalnego przewidzianego w danym 

rozporządzeniu o co najmniej 5%.  

Przy ocenie pod uwagę brane będą wyłącznie wydatki 

kwalifikowalne wskazane we wniosku o dofinansowanie, 

ponoszone w ramach dominującego rodzaju pomocy  

(np. RPI).  

Dodatkowe efekty 
projektu  
 

Kryterium otwarte (poniższe rozwiązania nie stanowią katalogu 
zamkniętego). 
W kryterium oceniane będzie m.in. 
- poprawa BHP,  
- pozytywny wpływ na realizację polityk horyzontalnych (która nie 
wynika wprost  
z prawa, lecz stanowi rozwiązania dodatkowe), 
- zastosowanie rozwiązań TIK, 
- wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych lub 
marketingowych (innowacji nietechnologicznych), 
-wprowadzenie/rozwój działalności eksportowej w 
przedsiębiorstwie, 
- wejście na nowe rynki zbytu,                                                                                                      

- wzrost konkurencyjności,                                                                                                            

- komplementarność z innymi zrealizowanymi projektami. 

0-6 

Lokalizacja projektu na 
terenie o zwiększonym 
bezrobociu (kryterium 
dodatkowe – oceniane 
po osiągnięciu w 
kryteriach punktowych 
podstawowych min 21 
pkt. (60 %)) 

W kryterium tym punkty przyznane zostaną projektom 
zlokalizowanym w powiatach, w których bezrobocie utrzymuje się 
na poziomie co najmniej trzech punktów procentowych powyżej 
średniej określonej dla województwa śląskiego na podstawie 
danych GUS z miesiąca poprzedzającego miesiąc ogłoszenia 
konkursu. 
Informacja o sposobie przyznawania punktacji zostanie podana na 
stronie internetowej www.scp-slask.pl przed rozpoczęciem oceny 
merytorycznej w ramach danego konkursu. 

0-2 

Wpływ realizacji 
projektu na wzrost 
przedsiębiorczości 
(kryterium dodatkowe 
– oceniane po 
osiągnięciu w 
kryteriach punktowych 
podstawowych min 21 
pkt. (60 %)) 

W ramach kryterium weryfikowany będzie wpływ projektu na 
wzrost przedsiębiorczości na danym obszarze. Punktacja będzie 
przyznawana w zależności od lokalizacji projektu oraz wskaźnika 
przedsiębiorczości na podstawie najbardziej aktualnych danych 
statystycznych na moment rozpoczęcia oceny merytorycznej 
definiujących ten wskaźnik. Informacja o sposobie przyznawania 
punktacji zostanie podana na stronie internetowej www.scp-
slask.pl przed rozpoczęciem oceny merytorycznej w ramach 
danego konkursu 

0-2 

Źródło: Załącznik nr 3 do SZOOP RPO WSL 2014-2020. Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań, 

s. 60-64. 

Porównanie problemowych obszarów tematycznych z RPO województwa wielkopolskiego pokazuje z kolei dwa 

obszary przewagi tego drugiego regionu. Chodzi o Oś I, związaną z badaniami i rozwojem oraz innowacyjną 

gospodarką a także projekty związane z tematem Dostosowania do zmian klimatu i ochrony przed klęskami 

żywiołowymi. Badanie jakościowe wykazało, że w tym drugim wypadku przyczyna niepowodzenia na Mazowszu 

jest dość trywialna i wynika z niedoszacowania kosztów zakupu wymaganych do realizacji projektów z tego 
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działania urządzeń. Tym samym, na potrzeby niniejszego badania można pominąć szczegółowe porównanie 

kryteriów wyboru projektów, gdyż nie miały one tutaj decydującego wpływu. 

W przypadku projektów z Osi I warto jednak dokładniej pokazać kryteria wyboru, które zakłada WRPO. Podobnie 

jak w przypadku RPO WM 2014-2020 Szczegółowy opis osi priorytetowych programu operacyjnego zawiera dwa 

załączniki – jeden poświęcony Priorytetom finansowanym ze środków EFRR, drugi z EFS. Z uwagi na tematykę 

opisywanej Osi, porównanie będzie dotyczyło pierwszego z załączników. WRPO w porównaniu z opisywanymi 

wcześniej dokumentami zawiera wyjątkowo dużo kryteriów oceny formalnej – 25 (Tabela 20). Mimo wszystko 

kryteria te nie powinny w sposób drastyczny ograniczać dostępu do środków z programu. Ich liczba w znacznej 

mierze wynika z bardziej szczegółowego podziału i opisu niż w porównywanych programach. Zdaniem Ewaluatora 

sama dokumentacja dot. kryteriów w przypadku WRPO został opracowana w sposób najbardziej czytelny i 

przejrzysty wśród porównywanych województw. 

Tabela 20. Formalne kryteria wyboru projektów w RPO Województwa Wielkopolskiego 

Kryterium Definicja 

Wniosek złożono w odpowiedzi 
na właściwe ogłoszenie o 
konkursie, w terminie 
określonym w ogłoszeniu 

Ocena kryterium polega na weryfikacji czy Wnioskodawca spełnia 
wszystkie zapisy zawarte w ogłoszeniu o konkursie (tj. m.in. termin, 
miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu, typ 
projektu podlegający dofinansowaniu; zgodnie ze Szczegółowym opisem 
osi priorytetowych programu operacyjnego). 

Wnioskodawca złożył w danym 
konkursie jeden projekt 

Jeżeli w zapisach dokumentacji konkursowej wskazano, iż w ramach 
danego konkursu Wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden 
projekt, to przekroczenie tej liczby wyklucza Wnioskodawcę z dalszej 
oceny formalnej wniosku i uniemożliwia otrzymanie dofinansowania. 

Wnioskodawca jest uprawniony 
do ubiegania się o wsparcie w 
ramach konkursu 

Weryfikacji podlega: typ Beneficjenta wskazany w Szczegółowym opisie 
osi priorytetowych programu operacyjnego, a dotyczący danej osi 
priorytetowej/działania/ poddziałania. Weryfikacja następuje na 
podstawie dokumentów rejestrowych Wnioskodawcy (np. KRS, REGON, 
CEIDG). Ponadto w ramach przedmiotowego kryterium sprawdzeniu 
podlega czy Wnioskodawca nie jest podmiotem wykluczonym z 
możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie odrębnych 
przepisów wymienionych m.in. w Wytycznych w zakresie trybów wyboru 
projektów na lata 2014-2020 Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. 
W sytuacji gdy Wnioskodawcą jest przedsiębiorca dodatkowo 
weryfikowany jest jego status. 

Wnioskodawca nie podlega 
wykluczeniu z ubiegania się o 
dofinansowanie na podstawie 
ustawy o finansach publicznych 

Weryfikacja Wnioskodawcy zgodnie z zapisami ustawy o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.). 

Projekt spełnia przesłanki 
inwestycji początkowej. 

Wsparcia nie uzyskują projekty, które nie spełniają przesłanek 
wynikających z definicji zawartej w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za 
zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 
(DZ. U. UE L 187 z 26.06.2014). 

Projekt jest realizowany na 
terenie Województwa 
Wielkopolskiego 

Wnioskodawca jest zobligowany do realizacji projektu na terenie 
województwa wielkopolskiego. Weryfikacji podlega obszar realizacji 
projektu wskazany we wniosku o dofinansowanie. W przypadku gdy 
przedmiotem projektu będzie przedsięwzięcie nie związane trwale z 
gruntem za miejsce realizacji projektu uznaje się siedzibę Beneficjenta 
bądź miejsce prowadzenia przez niego działalności gospodarczej 
(weryfikacji dokonuje się na podstawie zapisów w dokumentach 
rejestrowych/ statutowych stanowiących załączniki obligatoryjne do 
wniosku). 
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Zgodność założeń projektu z 
wymogami zawartymi w 
Uszczegółowieniu i 
dokumentacji konkursowej 

Weryfikacji podlega zgodność zapisów przedstawionych we wniosku o 
dofinansowanie z zapisami dokumentacji konkursowej (w tym z zapisami 
Linii demarkacyjnej i art. 65 ust. 6 rozporządzenia ogólnego) oraz ze 
Szczegółowym opisem osi priorytetowych programu operacyjnego. 
Weryfikacji podlega m.in rodzaj projektu, maksymalna/minimalna 
wartość projektu, dzień rozpoczęcia kwalifikowalności, cele projektu, 
spełnienie regulacji zawartych w Informacjach dodatkowych w 
Szczegółowym opisie osi priorytetowych programu operacyjnego. 

Zgodność okresu realizacji z 
okresem programowym. 

Weryfikacji podlega okres realizacji projektu przedstawiony we wniosku 
o dofinansowanie (czy nie wykracza on poza ramy wynikające z zapisów 
dokumentacji konkursowej). Projekty nieobjęte pomocą publiczną - 
dzień rozpoczęcia kwalifikowalności – okres realizacji nie wcześniej niż 1 
stycznia 2014 r. Końcową datą kwalifikowalności wydatków jest 31 
grudnia 2023 r. W stosunku do projektów objętych zasadami pomocy 
publicznej termin rozpoczęcia kwalifikowalności powinien być zgodny z 
obowiązującymi w tym zakresie zasadami. 

Projekt nie dotyczy sektorów 
wyłączonych ze wsparcia WRPO 

Weryfikacji podlega rodzaj prowadzonej przez Wnioskodawcę 
działalności gospodarczej na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności. 
Projekty z sektorów wyłączonych ze wsparcia WRPO wykluczone są z 
możliwości otrzymania dofinansowania. 

Wnioskodawca zagwarantował 
zachowanie trwałości projektu 

Weryfikacji podlega zgodność dokumentacji projektowej z zapisami art. 
71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 
dnia 17 grudnia 2013 r. ws. trwałości operacji. 

Prawidłowa wartość projektu. Weryfikacji podlega zgodność wartości projektu z zapisami dokumentacji 
konkursowej i Szczegółowym opisem osi priorytetowych programu 
operacyjnego. 

Prawidłowo wykonane 
obliczenia we wniosku. 

Weryfikacji podlega prawidłowość przeprowadzonych przez 
wnioskodawcę obliczeń matematycznych – zarówno poprawność 
kwotowa, jak i procentowa. Obliczenia powinny być przeprowadzone 
zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz 
pozostałą dokumentacją konkursową. 

Prawidłowa kwalifikowalność 
kosztów. 

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia dofinansowaniem są wyłącznie 
wydatki niezbędne do realizacji projektu i faktycznie poniesione przez 
Wnioskodawcę w okresie realizacji projektu. Sprawdzeniu podlega w 
szczególności, czy: 
1) zakres rzeczowy Projektu spełnia wymogi kwalifikowalności dla 
danego Działania (Wytyczne w sprawie kwalifikowalności...), 
2) wydatki wskazane w Projekcie co do zasady uznać można za 
kwalifikowalne, 
3) wydatki zostały poniesione przez Wnioskodawcę w odpowiednim 
okresie (nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 i nie później niż 31 grudnia 2023 
r. z wyjątkiem projektów objętych zasadami pomocy publicznej i 
szczegółowych regulacji konkursowych), 
4) Projekt nie został sfinansowany w ramach innego programu 
pomocowego. 

Właściwy poziom 
dofinansowania projektu. 

Weryfikacji podlega prawidłowość obliczenia kwoty dofinansowania. 
Poziom dofinansowania musi być zgodny z dokumentacją konkursową, 
Szczegółowym opisem osi priorytetowych programu operacyjnego oraz 
Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie. Wartość 
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego należy 
zaokrąglać w dół do dwóch miejsc po przecinku. 

Analiza pomocy publicznej - 
zgodność z odpowiednim 
programem pomocowym. 

Weryfikacji podlega zgodność wnioskowanej pomocy publicznej z 
właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącymi 
zasad udzielania pomocy obowiązującymi w momencie udzielania 
wsparcia. 
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Prawidłowo przygotowane 
studium wykonalności/ biznes 
plan (w tym prawidłowo 
wykonane obliczenia). 

Weryfikacji podlega prawidłowość/ kompletność sporządzenia studium 
wykonalności/biznes planu w oparciu o stosowne wytyczne (m.in brak 
błędów rachunkowych, prawidłowość sporządzenia analiz finansowych, 
właściwe wypełnienie wymaganych pól na aktualnym formularzu). 

Wnioskodawca zagwarantował 
Zabezpieczenie środków/ 
wskazał źródła finansowania 
projektu. 

W przypadku konieczności zabezpieczenia środków finansowych 
weryfikacji podlega dokument gwarantujący zabezpieczenie kwoty 
wkładu własnego (m.in. prawidłowy cel zabezpieczenia, właściwa kwota 
zabezpieczenia, termin obowiązywania zabezpieczenia), którą dysponuje 
Wnioskodawca. Kwota dotyczy wydatków niekwalifikowalnych projektu 
oraz wydatków kwalifikowalnych, stanowiących różnicę pomiędzy 
całkowitą wartością wydatków kwalifikowalnych, a kwotą 
dofinansowania. Typy dokumentów potwierdzających zabezpieczenie 
środków na realizację projektu są określone w dokumentacji 
konkursowej. 

Wskaźniki z listy IZ, adekwatne 
do typu projektu. 

Weryfikacji podlega właściwy dobór przez Wnioskodawcę wskaźników 
zgodnie z Listą wskaźników i ich definicjami podanymi w dokumentacji 
konkursowej. Sposób wypełniania wniosku w zakresie wskaźników 
produktu i rezultatu opisany jest w Instrukcji wypełniania wniosku o 
dofinansowanie. Wybrane wskaźniki muszą odzwierciedlać efekty 
rzeczowe i wpływ przedsięwzięcia na otoczenie społeczno-ekonomiczne. 

Wniosek i załączniki są 
wypełnione zgodnie z 
dokumentacją konkursową. 

Weryfikacji podlega zgodność zapisów zamieszczonych w dokumentacji 
projektowej z obowiązującą Wnioskodawcę dokumentacją konkursową, 
m.in. z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie, Wytycznymi do 
SW, Instrukcjami wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie. 

Kompletność wniosku i 
załączników. 

Sprawdzeniu podlega czy Wnioskodawca złożył dokumentację 
projektową zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji 
konkursowej a w szczególności, czy: 
1) wniosek o dofinansowanie, biznes-plan/studium wykonalności oraz 
załączniki obligatoryjne mają wszystkie strony i zamieszczono w nich 
wszystkie wymagane dane 
2) dokumentacja projektowa została przygotowana na aktualnych 
formularzach obowiązujących w danym konkursie, 
3) do wniosku o dofinansowanie załączono wszystkie wymagane 
załączniki aktualne dla danego konkursu, 
4) dokonano potwierdzenia dokumentów za zgodność z oryginałem, 
5) dokumentacja projektowa została złożona w odpowiedniej liczbie 
egzemplarzy zgodnie z wymogami danego konkursu, 
6) dokumentacja projektowa w formie elektronicznej została 
przygotowana na właściwym nośniku informatycznym w odpowiednim 
pliku i możliwe jest odczytania danych zawartych 
na nośniku informatycznym. 

Spójność informacji zawartych w 
dokumentacji projektowej. 

Weryfikacji podlega spójność zapisów w całej dokumentacji projektowej 
złożonej przez Wnioskodawcę, także w ramach samego formularza 
wniosku o dofinansowanie. 

Właściwa informacja i promocja 
projektu. 

Weryfikacji podlega zgodność zapisów przedstawionych we wniosku o 
dofinansowanie/dokumentacji projektowej z właściwymi Wytycznymi. 

Projekt zakłada pozytywny lub 
neutralny wpływ inwestycji na 
polityki horyzontalne (polityka 
zrównoważonego rozwoju i 
równości szans) oraz obszary 
Natura 2000. 

Weryfikacji podlega zgodność zapisów z załącznikiem nr 1 do 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 
dnia 17 grudnia 2013 r. Negatywny wpływ przedsięwzięcia na polityki 
horyzontalne wyklucza Wnioskodawcę z możliwości otrzymania 
dofinansowania. 

Zgodność projektu z wymogami 
OOŚ. 

Sprawdzeniu podlega zgodność z wymogami OOŚ obowiązującymi w 
danym Działaniu właściwymi dla danego rodzaju inwestycji. 

Projekt jest zgodny z planami, 
dokumentami strategicznymi 

Weryfikacji podlega zgodność zakresu projektu z zapisami dokumentów, 
o których mowa w Szczegółowym opisie osi priorytetowych programu 
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określonymi w dokumentacji 
konkursowej 

operacyjnego oraz w dokumentacji konkursowej, a których spełnienie 
jest niezbędne w celu otrzymania dofinansowania. Sprawdzeniu 
podlegało będzie także zlokalizowanie inwestycji na obszarze objętym 
określonym dokumentem np. programie rewitalizacji bądź wpływ 
przedsięwzięcia spoza wskazanego obszaru na niego oddziałującego (jeśli 
dotyczy). 

Źródło: Załącznik 3. WRPO Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań (EFRR), s. 5-9. 

Przechodząc na poziom działań, odpowiednikiem mazowieckiego Działania 1.1. Wsparcie infrastruktury 

badawczo-rozwojowej jednostek naukowych jest w WRPO Działanie 1.1. Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze 

nauki. Także w tym wypadku liczba zawartych w WRPO kryteriów jest duża i zawiera zarówno kryteria 0/1 

(odpowiednik mazowieckich kryteriów dostępu) jak i takie, gdzie przyznawane są punkty (Tabela 21). Również w 

tej kwestii porównanie wykazuje, że to w przypadku województwa mazowieckiego kryteria wyboru wydają się 

być mniej wymagające. Czynnikiem, który potencjalnie może utrudniać pozyskiwanie środków w działaniach 1.1 

dla obu Programów, może być konieczność przedstawienia tzw. agendy badawczej. Zgodnie z RPO WM na lata 

2014-2020, jak i w jego wielkopolskim odpowiedniku, w ramach kryterium weryfikowane ma być więc, czy 

wnioskodawca przedstawił wiarygodny i realny opis prac B+R rozumianych, jako badania przemysłowe czy też 

prace rozwojowe, których realizacji będzie służyła dofinansowana infrastruktura. Konstatacja o potencjalnej 

uciążliwości agend badawczych była formułowana przez respondentów w toku zrealizowanych badań 

terenowych, natomiast analiza liczby złożonych wniosków i ich wartości karze mniemać, iż zagrożenie to nie 

ziściło się w przypadku RPO WM 2014-2020.  

Tabela 21. Merytoryczne kryteria wyboru projektów w RPO Województwa Wielkopolskiego w Działaniu 1.1. 
Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki 

Kryterium Definicja Sposób 
weryfikacji 

Projekt wpisuje się w 
inteligentne specjalizacje 
regionalne (opisane w 
Regionalnej Strategii Innowacji) 

Ocenie podlegać będzie, czy projekt zakłada inwestycję w 
obszarze inteligentnych specjalizacji regionu. 

0/1 

Wsparcie dotyczy inwestycji w 
infrastrukturę B+R 
wynegocjowanych w ramach 
prac nad Kontraktem 
Terytorialnym, w tym projektów 
ujętych w Polskiej Mapie 
Drogowej Infrastruktury 
Badawczej, ocenionych przez 
przedstawicieli ministra 
właściwego ds. rozwoju 
regionalnego oraz ministra 
właściwego ds. nauki 

W przypadku identyfikacji zadań infrastrukturalnych 
instytucji nauki na poziomie regionalnym, wsparcie jest 
możliwe w ramach negocjacji Kontraktu Terytorialnego, w 
tym uwzględnia się projekty skoncentrowane na kluczowej 
mapie potrzeb, jaką w tym zakresie stanowi Polska Mapa 
Drogowa Infrastruktury Badawczej. 

0/1 

Wnioskodawca przedstawił 
realny plan dot. wykorzystania 
infrastruktury B+R (w okresie co 
najmniej 15 lat po zakończeniu 
projektu) oraz przedstawił realny 
plan pokrywania kosztów 
utrzymania infrastruktury. 

Przedsięwzięcie w zakresie infrastruktury B+R powinno 
służyć realizacji wskazanych w projekcie badań (konieczne 
jest przedstawienie opisu prac B+R, których realizacji 
będzie służyła dofinansowywana infrastruktura oraz opisu 
ich zastosowania w gospodarce). Wnioskodawca powinien 
sporządzić m.in. analizę popytu sektora biznesu wraz z 
opisem wykorzystania infrastruktury B+R przez 
przedsiębiorstwa. Kryterium powinno również ocenić 
poprawność / kompletność planu (uwzględniając także 
infrastrukturę powstałą w ramach projektu), w tym w 
szczególności ocena 
powinna obejmować: 
a) główne innowacyjne obszary badawcze, 

0/1 



 
 

80 
 

b) indykatywny plan prac badawczo-rozwojowych, 
obejmujący okres trwałości projektu, 
c) główne wyniki planowanych prac rozwojowych (wyniki 
– skutki przewidziane przez 
przedsiębiorcę, w szczególności innowacyjność 
produktową i procesową). 
Ponadto plan sprawdzany będzie w zakresie zgodności z 
inteligentnymi specjalizacjami regionalnymi (opisanymi w 
Regionalnej Strategii Innowacji). 
Plan powinien wskazać wszystkie źródła finansowania 
kosztów utrzymania infrastruktury oraz założenia 
faktyczne będące podstawą oszacowań wykorzystanych w 
planie. Ocenie będzie podlegać realność planu, jak i 
samych założeń przyjętych do jego skonstruowania. 

Powstała w wyniku projektu 
infrastruktura B+R będzie 
dostępna dla innych podmiotów 
na przejrzystych i 
niedyskryminujących zasadach 

W ramach kryterium weryfikowane będzie, czy zasady 
udostępniania infrastruktury B+R powstałej w wyniku 
projektu są zgodne z przepisami art. 26 ust. 4 
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. Opis zasad dostępu do infrastruktury w 
dokumentacji aplikacyjnej powinien umożliwić 
korzystanie z infrastruktury użytkownikom na 
przejrzystych i niedyskryminacyjnych zasadach. W 
przypadku przedsiębiorstw, które finansują co najmniej 
10% kosztów inwestycji w infrastrukturę, można przyznać 
preferencyjny dostęp na bardziej korzystnych warunkach, 
jednak proporcjonalny do wkładu przedsiębiorstwa w 
koszty inwestycji. 

0/1 

Trwałość projektu: 
- Czy wiarygodność finansowa 
Beneficjenta umożliwia realizację 
projektu 
- Czy zdolność instytucjonalna 
Beneficjenta gwarantuje sprawną 
realizację projektu 
(doświadczenie, struktura 
organizacyjna, zaplecze 
techniczne, kadra zaangażowana 
w realizację i obsługę projektu)? 
- Czy założenia odnośnie 
finansowania projektu 
po jego zakończeniu są realne i 
gwarantują stabilność finansową 
projektu przez okres 5 lat (3 lat w 
przypadku MŚP – w odniesieniu 
do projektów dotyczących 
utrzymania inwestycji lub 
miejsc pracy) od daty płatności 
końcowej na rzecz beneficjenta 
lub w okresie ustalonym zgodnie 
z zasadami pomocy publicznej? 

W ramach kryterium oceniana będzie trwałość finansowa 
projektu i zdolność instytucjonalna Beneficjenta. Analizie 
poddane będzie, czy deklarowane zasoby finansowe 
Wnioskodawcy są wystarczające do prawidłowej realizacji 
projektu oraz do zapewnienia stabilności finansowej po 
zakończeniu jego realizacji. Należy także poddać ocenie 
zdolność instytucjonalną Beneficjenta, sprawdzić, czy 
posiada on zdolność techniczną, gotowość technologiczną 
i dysponuje kompetentną kadrą B+R niezbędną do 
realizacji prac badawczych i rozwojowych, które będą 
prowadzone w wyniku realizacji projektu. Ponadto ocenie 
podlegać będzie, czy projekt zawiera opis finansowania 
kosztów utrzymania i użytkowania przedmiotu inwestycji 
z udziałem środków własnych i środków pochodzących od 
przedsiębiorstw. Ocenie podlegać będzie także realność 
planu, jak i samych założeń przyjętych do jego 
skonstruowania. 
W zakresie weryfikacji trwałości finansowej ocena 
uwzględniać będzie także wnioski wynikające z 
przeprowadzonej analizy finansowej przedstawionej w 
Studium Wykonalności. Aby uzyskać pozytywną ocenę 
należy spełnić wszystkie trzy warunki wskazane w 
kryterium. 

0/1 

Koszty kwalifikowane są 
uzasadnione i zaplanowane w 
odpowiedniej wysokości 

Badane jest, czy przedstawione w projekcie wydatki są 
uzasadnione i racjonalne z punktu widzenia realizacji 
danego projektu oraz adekwatne do jego zakresu i celu, 
np. czy poszczególne wydatki nie zostały w sposób 
znaczący przeszacowane. Przez „uzasadnione” należy 

0/1 
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rozumieć, iż koszty kwalifikowane muszą być potrzebne i 
bezpośrednio związane z realizacją działań uznanych za 
kwalifikowane w projekcie. Każda pozycja zawarta w 
harmonogramie rzeczowo-finansowym musi być 
odpowiednio opisana i uzasadniona. Przez „racjonalne” 
należy w tym miejscu rozumieć, że ich wysokość musi być 
dostosowana do zakresu zaplanowanych czynności / 
potrzeb inwestycyjnych. Przez „adekwatne” należy 
rozumieć, iż muszą być także odpowiednie (rodzajowo i 
pod względem wysokości) do zakresu poszczególnych 
działań w projekcie oraz do rezultatów tych działań. 

Zgodność projektu (w tym 
podstawowych parametrów 
technicznych) z obowiązującymi 
aktami prawnymi dotyczącymi 
realizowanej inwestycji 

Projekt musi być zgodny z wszystkimi obowiązującymi 
przepisami unijnymi / krajowymi / na poziomie 
województwa, które mają zastosowanie przy jego 
realizacji (w tym m.in. z Prawem budowlanym, Prawem 
zamówień publicznych, Ustawą o rachunkowości, Ustawą 
o podatku od towarów i usług, Ustawą o podatku 
dochodowym od osób prawnych, Ustawą o podatku 
dochodowym od osób fizycznych, Kodeksem spółek 
handlowych, Ustawą o swobodzie działalności 
gospodarczej). 

0/1 

Realizacja projektu doprowadzi 
do wzrostu przychodów z 
działalności komercyjnej na 
wspartej infrastrukturze. 

Przy ocenie będzie brany pod uwagę deklarowany poziom 
udziału przychodów z usług generowanych z 
wykorzystaniem infrastruktury powstałej w ramach 
projektu w przychodach ogółem, planowanych do 
osiągniecia w okresie trwałości projektu lub 
terminie złożenia dokumentów zamknięcia dla programu 
operacyjnego w zależności od tego, który z tych terminów 
przypada wcześniej. W przypadku braku zatwierdzenia 
przez KE zmiany Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz Umowy Partnerstwa 
w zakresie przychodów z działalności prowadzonej przy 
wykorzystaniu infrastruktury badawczej w ramach PI 1a 
(wartość wskaźnika odniesiona do przychodów 
pochodzących z działalności komercyjnej), wartość 
przedmiotowego wskaźnika należy odnieść do 
przychodów pochodzących z realizacji badań na rzecz 
sektora przedsiębiorstw. 

0/1 

Nowa infrastruktura B+R w 
jednostkach naukowych 
planowana w projekcie stanowi 
element dopełniający istniejące 
zasoby 

W ramach kryterium analizowane jest, czy planowane 
przedsięwzięcie w zakresie nowej infrastruktury B+R 
stanowi element dopełniający istniejące zasoby 
Wnioskodawcy lub nie powoduje powielania istniejącej 
infrastruktury w regionie (w przypadku kiedy planowane 
przedsięwzięcie stanowić będzie uzupełnienie istniejącej 
infrastruktury należy wskazać koncepcję własnościową, 
strukturę organizacyjną, strukturę zarządzania i 
powiązania między podmiotami zarządzającymi istniejącą, 
a nową infrastrukturą). 

0/1 

Wpływ wartości wskaźników 
przyjętych w projekcie na 
realizację celów programu oraz 
analiza ich wartości docelowych 

W ramach kryterium oceniane będzie, czy określone przez 
Wnioskodawcę wskaźniki osiągnięcia celów projektu w 
pełni opisują charakter projektu i mogą zostać osiągnięte 
przy danych nakładach i założonym sposobie realizacji 
projektu (realność osiągnięcia wskaźników). Ocena 
kryterium będzie uwzględniała skalę, zakres i specyfikę 
projektu. Ocenie podlegać będzie: 
- wybór, poprawność, kompletność, wiarygodność 
wskaźników i ich wpływ na cele określone w WRPO 2014+, 
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- wpływ wartości docelowych wskaźników w projekcie na 
wartości docelowe wskaźników programowych 
wybranych do Ram Wykonania, 
- planowane zakończenie projektu do roku 2018. 

Wpływ projektu na wdrażanie 
zasad horyzontalnych 
 

Ocenie podlegać będzie, czy projekt ma pozytywny wpływ 
na polityki horyzontalne UE. Zakres realizacji zasad 
horyzontalnych obejmuje: 
- zrównoważony rozwój, 
- równość szans i niedyskryminację, 
- równouprawnienie płci, 
- inne (nie wskazane powyżej). 
W ramach kryterium sprawdzana jest zgodność projektu z 
horyzontalnymi zasadami niedyskryminacji i równości 
szans ze względu na płeć. W szczególności przedmiotem 
sprawdzenia jest, czy projekt nie ogranicza równego 
dostępu do zasobów (towarów, usług, infrastruktury) ze 
względu na płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, religię 
lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną. W przypadku osób z niepełnosprawnościami, 
niedyskryminacyjny charakter projektu oznacza 
konieczność stosowania zasady uniwersalnego 
projektowania i racjonalnych usprawnień zapewniających 
dostępność oraz możliwości korzystania ze wspieranej 
infrastruktury. Ponadto sprawdzane jest, czy projekt 
obejmuje finansowanie przedsięwzięć minimalizujących 
oddziaływanie działalności człowieka na środowisko. 
Zasada zrównoważonego rozwoju jest zachowana, jeżeli w 
ramach projektu zakłada się podejmowanie działań 
ukierunkowanych na: racjonalne gospodarowanie 
zasobami, ograniczenie presji na środowisko, 
uwzględnianie efektów środowiskowych w zarządzaniu, 
podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa. 
Ocenie podlegać będzie także, czy projekt przewiduje 
wdrożenie ekoinnowacji lub technologii proekologicznych. 

0-3 

Uzasadnienie realizacji projektu 
(Wnioskodawca wykazuje 
znajomość potrzeb 
przedsiębiorców, dysponuje 
rzetelnymi badaniami/ analizą 
rynku) 

W ramach kryterium analizowane będzie przedstawione 
uzasadnienie potrzeby realizacji projektu, w tym m.in. opis 
istniejącej konkurencji, zapotrzebowanie na 
produkt/usługę powstałą w wyniku realizacji 
przedsięwzięcia. W ocenie brane pod uwagę będzie, czy 
projekt stanowi odpowiedź na zidentyfikowane 
problemy/potrzeby Wnioskodawcy, czy planowane 
działania są adekwatne do potrzeb Wnioskodawcy, czy 
planowane działania umożliwią realizację projektu, czy 
potrzeby Wnioskodawcy wynikają ze szczegółowej analizy, 
czy Wnioskodawca wykazał zapotrzebowanie rynku na 
produkty/usługi powstałe w wyniku realizacji projektu, czy 
projekt rozwiązuje w pełni zidentyfikowane problemy. 
Wnioskodawca powinien przedstawić jasną analizę 
popytu sektora biznesu na podstawie zaplanowanej 
agendy badania, do realizacji której konieczne jest 
wsparcie infrastruktury B+R, mechanizmy ograniczenia 
ryzyka braku popytu i aktywne działania dla przyciągnięcia 
przedsiębiorców do korzystania z infrastruktury, plan 
finansowy z wyszczególnionymi przychodami ze źródeł 
prywatnych w całkowitych przychodach podmiotu, 
wskazanie poziomu nakładów prywatnych w kosztach 
inwestycyjnych, dane o dotychczasowej współpracy, 
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przychodach i liczbie umów współpracy z 
przedsiębiorstwami w zakresie badań i rozwoju. 

Projekt wpisuje się w 
inteligentne specjalizacje 
regionalne (opisane w 
Regionalnej Strategii 
Innowacji) 

Ocenie podlegać będzie w jakim stopniu projekt wpisuje 
się w regionalne inteligentne specjalizacje. Istotnym 
będzie, jaki efekt synergii powstanie w obszarze 
inteligentnych specjalizacji dla Wielkopolski wskutek 
połączenia nauki i biznesu w projekcie. 

1-3 

Wkład prywatnych 
przedsiębiorstw / partnerów 

Przy ocenie będzie brany pod uwagę udział wkładu 
prywatnego w kosztach kwalifikowalnych projektu. 
Przez wkład prywatny należy rozumieć zewnętrzne środki 
finansowe zapewnione w budżecie projektu po stronie 
kosztów kwalifikowalnych przez podmiot zewnętrzny 
(przedsiębiorstwo) na podst. umowy / porozumienia. Przy 
premiowaniu w ramach kryterium nie będzie brane pod 
uwagę współfinansowanie przez jednostki publiczne 
prowadzące działalność gospodarczą. 

0/2/4/6 

Udział części gospodarczej w 
całkowitych kosztach 
kwalifikowalnych projektu. 

W ramach kryterium oceniane będzie, czy udział części 
gospodarczej projektu przekracza minimalny udział, tj. 
20%. 

1/4/6 

Liczba partnerów 
zaangażowanych we 
współpracę w projekcie 

W ramach kryterium oceniane będzie, czy Wnioskodawca 
przewiduje współpracę w ramach konsorcjów naukowych 
lub naukowo-przemysłowych w związku z realizacją 
projektu. Współpraca dotyczy w szczególności 
realizowania wspólnych projektów obejmujących prace 
B+R. 

0-3 

Wnioskodawca wykorzystuje 
komercyjnie infrastrukturę 
sfinansowaną ze środków 
publicznych, w tym z programów 
operacyjnych 2007-2013. 

Ocenie podlegać będzie, czy przedsięwzięcie wykorzystuje 
infrastrukturę sfinansowaną ze środków publicznych, w 
tym z programów operacyjnych perspektywy 2007-2013. 

0/2 

Udział wkładu finansowego 
jednostki naukowej, konsorcjum 
naukowego, uczelni w projekcie 

W ramach kryterium oceniany będzie udział wkładu 
finansowego jednostki naukowej w odniesieniu do 
kosztów kwalifikowalnych. 

2/3/4 

Wpływ projektu na rozwój 
gospodarczo – społeczny 
województwa wielkopolskiego 

Ocena w ramach kryterium obejmować będzie w 
szczególności takie czynniki jak: wpływ na realizację celów: 
Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 
2020 oraz wpływ na realizację Regionalnej Strategii 
Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020 w zakresie 
niwelowania słabych stron i zagrożeń oraz wzmacniania 
silnych stron i wykorzystywania szans, tworzenie 
warunków dla rozwoju gospodarczego regionu, 
wzmacnianie spójności wewnętrznej województwa, w tym 
zwiększenie, dostępności do usług publicznych, 
niwelowanie poziomu bezrobocia. 

0-5 

Realizacja projektu doprowadzi 
do wzrostu przychodów z 
działalności komercyjnej na 
wspartej infrastrukturze 

Przy ocenie będzie brany pod uwagę deklarowany poziom 
udziału przychodów z usług generowanych z 
wykorzystaniem infrastruktury powstałej w ramach 
projektu w przychodach ogółem, planowanych do 
osiągniecia w okresie trwałości projektu lub terminie 
złożenia dokumentów zamknięcia dla programu 
operacyjnego w zależności od tego, który z tych terminów 
przypada wcześniej. 

0-5 

Źródło: Załącznik 3. WRPO Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań (EFRR), s. 11-16. 

W przeciwieństwie do mazowieckiego RPO, w pozostałych trzech programach przeprowadzono już badania 

ewaluacyjne poświęcone wyłącznie zagadnieniom systemu wyboru projektów ze szczególnym uwzględnieniem 

kryteriów wyboru projektów. Można z nich wyciągnąć dużo bardzo szczegółowych informacji jakościowych o 
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konkretnych zapisach odnoszących się do kryteriów wyboru projektów, ich postrzeganiu przez beneficjentów, 

przedstawicieli IZ i IP. 

Z bardziej ogólnych zagadnień dotyczących systemu ustalania kryteriów oraz wyboru projektów poruszanych 

przez przedstawicieli IZ w województwie mazowieckim, pojawiających się również w innych regionach, 

wskazywano: 

• konieczność przygotowania coraz większej ilości różnorodnych zestawów kryteriów; 

• niełatwy wymóg przełożenia na język precyzyjnych definicji kryteriów (problem szczególnie 

akcentowany w przypadku ewaluacji RPO województwa śląskiego, przy czym największa liczba uwag w 

tym zakresie mogła wynikać z jej większego stopnia szczegółowości); 

• brak możliwości modyfikacji kryteriów. 

Problemami charakterystycznymi dla pojedynczych regionów, nie akcentowanymi w przedmiotowym badaniu 

były natomiast: 

• niezrozumiałe lub niewystarczające, z punktu widzenia odwołującego się, uzasadnienia punktacji 

(wielkopolskie); 

• zawieranie pojęć, które nie zostały precyzyjnie, poprawnie zdefiniowane w niektórych kryteriach, 

zwłaszcza w osiach współfinansowanych w ramach EFS (wielkopolskie); 

• 0/1 ocena kryteria dostępu (obecna we wszystkich programach, wskazywana jednak jako niekorzystna 

na Śląsku). 

Pomimo wskazanych problemów i niedociągnięć (w przypadku analizy poszczególnych zapisów kryteriów można 

wskazać we wszystkich programach jeszcze bardzo wiele zapisów do drobnej poprawy, redakcji językowej, 

konieczności dopracowania) system kryteriów należy uznać za opracowany prawidłowo. Beneficjenci doceniali 

m.in.: 

• zapewnianie precyzji i jednoznaczności treści kryteriów; 

• zapewnianie wystarczającego poziomu szczegółowości w sposobie formułowania kryteriów 

(wyczerpującego charakteru definicji kryteriów) oraz przyznawania punktów za ich spełnianie; 

• jeśli to konieczne, bieżące dookreślanie/wyjaśnianie definicji (treści, celu, warunków określanych przez 

dane kryterium) przez IZ. 

W kwestii kryteriów wyboru projektów sytuacja RPO województwa mazowieckiego nie odbiega w żaden sposób 

od tej z innych regionów. 

Zgromadzony materiał badawczy pozwala stwierdzić, iż zastosowane kryteria wyboru projektów zostały 

generalnie sformułowane prawidłowo. Definicje kryteriów są na ogół precyzyjne, jednoznaczne, szczegółowe i 

wyczerpujące. Są one powiązane z celami RPO WM 2014-2020, ale również dokumentami regionalnymi np. 

związanych z Inteligentnymi Specjalizacjami czy strategiami ZIT/RIT. Informacje dotyczące stosowanych 

kryteriów są zamieszczane w regulaminach konkursów i/lub w załącznikach do dokumentacji konkursowej. 

W przypadku RPO WM 2014-2020 występują osie priorytetowe bądź pojedyncze działania, gdzie występują 

problemy z wydatkowaniem pełnej alokacji środków. Przyczyny tego stanu rzeczy są różne, czasem wynikają one 

z zapisów systemu kryteriów oceny wniosków. Co istotne, pewne zapisy wynikają nie z błędów IZ, a z zapisów 

prawa wspólnotowego, bądź regulacji na poziomie centralnym. W związku z tym podobne problemy występują 

również w innych regionach. Udało się zidentyfikować również działania, gdzie skala problemów w innych 

województwach była mniejsza, nie można jednak wskazać, że wynika to bezpośrednio z kwestii zapisów dot. 
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oceny projektów. Porównanie z dokumentami z innych województw pozwala również stwierdzić, że zapisy dot. 

kryteriów wyboru projektów przygotowane dla RPO WM 2014-2020 są opracowane w sposób dość czytelny. 

 

 

Dobre praktyki systemu wyboru projektów RPO WM 2014-2020 

 

Poniżej prezentowane studia przypadku opisują dobre praktyki w zakresie rozwiązań zastosowanych w systemie 

oceny projektów oraz kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WM 2014-2020 wdrażanych w latach 2014-

2020. Wybór opisanych rozwiązań został przeprowadzony w oparciu o zgromadzony w wyniku zastosowania 

różnorodnych metod i technik gromadzenia i analizy danych (głównie o charakterze jakościowym) wszechstronny 

i bogaty materiał badawczy. 

 

❶ Sposób planowania konkursów 

 

Planowanie naborów w ramach RPO WM 2014-2020 jest podporządkowane konieczności wydatkowania 

środków w okresie ich kwalifikowalności, co sprawia, że nabory są planowane z większym natężeniem 

w początkowym okresie jego obowiązywania, tak by instytucje odpowiedzialne za programowanie i wdrażanie 

RPO WM 2014-2020 miały więcej czasu na weryfikację wniosków, a beneficjenci na ich realizację, a co za tym 

idzie osiąganie zaplanowanych wartości wskaźników. 

Na sposób planowania naborów w istotny sposób wpływają różnorodne przesłanki o charakterze wewnętrznym 

i zewnętrznym. Wśród zewnętrznych, niezależnych od IZ RPO WM 2014-2020 czynników, determinujących 

planowanie naborów należy wymienić przede wszystkim przepisy prawa i dokumenty strategiczne, w tym: 

Ustawę o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 

2014-2020 (tzw. Ustawę wdrożeniową), Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020, 

Umowę Partnerstwa. Istotna jest również linia demarkacyjna między programami krajowymi i regionalnymi. 

Planowanie naborów w początkowym okresie zostało silnie zaburzone przez brak rozporządzeń pomocowych, 

które pozwoliłyby bezzwłocznie (tuż po rozpoczęciu perspektywy finansowej 2014-2020) uruchomić pierwsze 

konkursy. Opóźniony moment startu naboru wniosków tworzył ryzyko nie osiągnięcia wskaźników wyznaczonych 

dla programu. Główne działania zaradcze minimalizujące to ryzyko polegały na takim rozplanowaniu konkursów, 

by w pierwszej kolejności wystartowały konkursy najistotniejsze z punktu widzenia ich wpływu na wyznaczone 

dla programu wskaźniki. Jednocześnie, istotnym elementem wpływającym na rozplanowanie konkursów była 

konieczność skorelowania w czasie konkursów sekwencyjnie ze sobą powiązanych (np. konkursów na 

prowadzenie prac rozwojowych z konkursami na wdrożenie prac badawczo-rozwojowych), tak by dać możliwość 

wsparcia złożonych projektów obejmujących kolejne fazy rozwoju produktu lub procesu. Wspomniane przesłanki 

były uwzględniane w działaniach planistycznych prowadzonych przez IZ RPO WM 2014-2020. 

Jednocześnie, na rozplanowanie konkursów istotnie wpływa czynnik wewnętrzny, jakim jest potencjał 

administracyjny instytucji zaangażowanych w programowanie i wdrażanie RPO WM 2014-2020. Planowanie 

naborów uwzględnia ten potencjał, optymalizując wykorzystanie zasobów będących w dyspozycji IZ RPO WM 

2014-2020 i IP RPO WM 2014-2020. Wpływ tego czynnika był bardzo silnie widoczny w planowaniu konkursów 

w ramach działań, których realizacja bardzo korzystnie wpływa na wyznaczone dla programu wskaźniki, lecz 

jednocześnie silnie obciąża instytucję pośredniczącą (przykładem konkurs o bony na innowacje – Działanie 1.2 
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RPO WM 2014-2020). Kolejną przesłanką wpływającą na planowanie konkursów było uwzględnianie potencjalnej 

konkurencji pomiędzy zbliżonymi w swym kształcie instrumentami udostępnianymi w ramach programów 

krajowych. Podobny instrument przeznaczony na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi 

polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu 

wzorniczego ma w swojej ofercie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (Poddziałanie 2.3.2 „Bony na 

innowacje dla MŚP”). 

Wreszcie, proces planowania konkursów uwzględnia odstępy czasowe pomiędzy kolejnymi konkursami, który, 

z jednej strony, powinien być na tyle długi, by móc oszacować możliwość osiągnięcia wskaźników przy ustalonych 

dla konkursu warunkach, i – jeśli zajdzie taka potrzeba – złagodzić wymogi stawiane przed projektodawcami w 

kolejnych konkursach, zaś z drugiej strony na tyle krótki, by mieć możliwość przeprowadzenia określonej liczby 

konkursów i zrealizowania projektów w okresie kwalifikowalności wydatków. 

 

❷ Współpraca z ekspertami przy opracowywaniu kryteriów wyboru projektów 

 

Właściwy dobór kryteriów wyboru projektów pozwala, z jednej strony, odpowiednio ukierunkować interwencję 

wspieraną ze środków publicznych i wyselekcjonować projekty w największym stopniu wpływające na możliwość 

realizacji założonych celów, z drugiej zaś strony ograniczać kryteria uznaniowe, które w większym zakresie 

odwołują się do wiedzy eksperckiej i rodzą ryzyko pojawiania się odwołań od wyników oceny. Jednocześnie, 

należy mieć na uwadze, że przyjęcie kryteriów łatwo kwantyfikowalnych, bezpieczniejszych z punktu widzenia 

odwołań, może powodować utratę cennych projektów, które takim kwantyfikacjom mogą się wymykać. 

Dobrą praktyką zastosowaną w systemie programowania i wdrażania RPO WM 2014-2020 jest włączenie 

ekspertów w proces opracowywania i uszczegóławiania kryteriów wyboru projektów. Uczestnictwo ekspertów 

w spotkaniach grup roboczych, podczas których przygotowywane są przed konkursem kryteria, umożliwia 

wykorzystanie wiedzy ekspertów i ich obiektywnego spojrzenia, które weryfikuje wstępne propozycje kryteriów.  

 

❸ Spotkania ekspertów przed konkursem celem wspólnego uzgodnienia interpretacji kryteriów 

oceny i wyboru projektów 

 

Kryteria oceny i wyboru projektów powinny charakteryzować się pewnymi cechami umożliwiającymi obiektywną 

ocenę projektów, wśród których można wymienić precyzyjność i jednoznaczność ich definicji, które nie będą 

nastręczać zarówno wnioskodawcom, jak i członkom Komisji Oceny Projektów trudności interpretacyjnych, ich 

mierzalność i weryfikowalność. Nie zawsze jednak udaje się nadać kryteriom oceny i wyboru projektów 

pożądanych cech, co staje się przyczyną licznych odwołań wnioskodawców od wyników oceny i negatywnie 

wpływa na postrzeganie rzetelności procesu oceny projektów w oczach wnioskodawców. 

W obecnym okresie programowania w większym zakresie organizuje się  przed konkursem spotkania 

z ekspertami celem wspólnego uzgodnienia interpretacji kryteriów. Wprowadzenie tego rodzaju praktyki 

prowadzi do większej jednoznaczności kryteriów, zmniejsza pole dla arbitralności oceny, a jednocześnie zwiększa 

wiedzę wnioskodawcy, w jaki sposób jego wniosek będzie oceniany pod względem (stopnia) spełnienia danego 

kryterium. W konsekwencji powinno skutkować zmniejszeniem liczby odwołań i – w końcowym efekcie – do 

skrócenia procesu oceny wniosków. Ponadto, większa jednoznaczność interpretacyjna treści kryterium ogranicza 

występowanie sytuacji, gdy konieczne jest występowanie do wnioskodawcy z prośbą o wprowadzenie uzupełnień 

do złożonego projektu, co wydłuża proces oceny.  
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Większa precyzja kryteriów pozwala łatwiej je weryfikować i daje możliwość ograniczania wyboru tych kryteriów, 

których weryfikacja jest odroczona w czasie. 

 

❹ Wprowadzenie kart ocen w wersji elektronicznej tworzące fundamenty dla przekształcenia się 

instytucji publicznych w organizacje inteligentne 

 

Istotnym usprawnieniem w okresie programowania 2014-2020 w zakresie oceny projektów było zastosowanie 

kart ocen w wersji elektronicznej. Ta zmiana nie tylko przyspiesza proces oceny i daje możliwość szybkiego 

generowania zestawień i porównań, lecz prowadzi do znacznie głębszych przeobrażeń w sposobie 

funkcjonowania instytucji publicznej. Tworzy bowiem fundamenty dla przekształcania się instytucji w organizację 

inteligentną, dla której wiedza i procesy jej gromadzenia, przepływu wewnątrz organizacji i wykorzystania 

stanowią istotny zasób instytucji.  

Wykorzystanie wyselekcjonowanych, pogrupowanych, porównanych, zestawionych w odpowiednim kontekście 

oraz poddanych ocenie danych staje się informacją, którą można wykorzystać w określonym obszarze działalności 

zgodnie z potrzebami. Taką potrzebę może tworzyć chociażby kontrola zewnętrzna dokumentów związanych z 

wydatkowaniem środków publicznych. Dane zgromadzone w wersji elektronicznej są łatwo i szybko dostępne i 

identyfikowalne. 

Instytucje o cechach organizacji inteligentnej charakteryzują się wysoką zdolnością do dokonywania zmian, 

umiejętnością czerpania doświadczeń z przeszłości i usprawniania procesów w oparciu o te doświadczenia oraz 

sprawną dyfuzją wiedzy wewnątrz organizacji, dając możliwość łatwego do niej dostępu przez uprawnionych 

pracowników. 

 

❺ Panelowa ocena projektów 

 

Za dobrą praktykę wprowadzoną do systemu oceny projektów w obecnej perspektywie w niektórych Działaniach 

RPO WM 2014-2020 należy uznać panelową ocenę projektów, stosowaną np. w ocenie wniosków konkursowych 

w ramach Działań 1.1 i 1.2 RPO WM 2014-2020. Ocena projektu podczas panelu ekspertów, w trakcie którego 

projekt i jego założenia są prezentowane przez wnioskodawcę ekspertom oceniającym, a eksperci mają 

możliwość zadawania wnioskodawcy pytań dotyczących projektu, ma co najmniej trzy zalety. Po pierwsze, daje 

możliwość konfrontacji poglądów kilku ekspertów dysponujących zróżnicowanym doświadczeniem zawodowym 

i potrafiących spojrzeć na ten sam projekt z różnych perspektyw (potencjału naukowego, potencjału 

innowacyjnego, wykonalności finansowej, potencjału komercjalizacji itd.). Eksperci powinni ostatecznie 

wypracować konsensus, co redukuje subiektywność indywidualnych ocen. Po drugie, ta formuła większą wagę 

przykłada do warstwy merytorycznej projektów, nie zaś do jakości przygotowania wniosków, ograniczając 

prawdopodobieństwo dofinansowania słabych merytorycznie, lecz dobrze napisanych projektów. Po trzecie zaś, 

zaproszenie do uczestnictwa w panelu przedstawiciela wnioskodawcy, pozwala lepiej rozpoznać intencje 

wnioskodawcy i wyjaśnić wątpliwości ekspertów pojawiające się w trakcie oceny jako rezultat mało precyzyjnego 

opisu we wniosku. To również zwiększa szanse wyboru dla projektów wartościowych merytorycznie, lecz słabo 

opisanych.  

Ocena zasadności wprowadzenia oceny panelowej do systemu oceny projektów powinna uwzględniać fakt, że 

jej zastosowanie znacząco podnosi koszt oceny i wydłuża czas jej przeprowadzenia w stosunku do standardowo 

stosowanego systemu oceny. Zatem decyzja o ewentualnym włączeniu panelu do systemu oceny projektów 
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powinna być adekwatna do ryzyka, jakie jest związane z wkładem publicznym finansującym realizację projektu. 

Ocena panelowa szczególnie dobrze sprawdza się w konkursach, gdzie występuje duża konkurencja między 

dobrymi projektami, co przy ograniczoności środków finansowych, które mogą być przeznaczone na realizację 

projektów w postaci wkładu publicznego, daje możliwość wyselekcjonowania najlepszych projektów w drodze 

bezpośredniego porównania konkurujących projektów. Ocena panelowa to także możliwość uzupełniania 

kompetencji przez ekspertów w obszarach niebędących ich specjalizacją. 
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3.3. System kryteriów wyboru projektów RPO WM 
2014-2020 

Kryteria oceny w RPO WM 2014-2020 – osie współfinansowane z EFRR 

Przyjęte kryteria wyboru projektów wynikają z dokumentów programowych Unii Europejskiej i dokumentów 

krajowych, a także unijnych i krajowych dokumentów strategicznych (planistycznych). Konstruując kryteria, w 

szczególności kryteria formalne i dostępu, stworzono ramy, które wynikają z dokumentów wyższego rzędu (m.in. 

zapisów Umowy Partnerstwa oraz zapisów dotyczących linii demarkacyjnej) i które z tego powodu muszą być 

spełnione przez zgłaszane do realizacji projekty. 

Kryteria wyboru projektów zostały zawarte w załączniku 3a do SzOOP RPO WM 2014-2020. W przypadku EFRR 

wyróżnić można następujące grupy kryteriów: 

• kryteria formalne (wspólne dla wszystkich działań, w tym dotyczące pomocy publicznej, dotyczące 

dokumentów środowiskowych, dodatkowe kryteria formalne dla ZIT WOF, dodatkowe kryteria formalne 

dla inwestycji znajdujących się w Planie inwestycyjnym dla subregionów objętych OSI problemowymi – 

RIT) – ocena 0/1 

• kryteria dostępu (dla danego typu operacji) – ocena 0/1 

• kryteria merytoryczne ogólne (wspólne dla wszystkich działań) – ocena 0/1 

• kryteria merytoryczne szczegółowe – punktowe dla projektów konkursowych. W przypadku projektów 

konkursowych, poza uzasadnionymi wyjątkami, przyjęto, że projekt spełnia kryteria merytoryczne 

punktowe w sytuacji, gdy suma punktów uzyskanych podczas oceny kryteriów merytorycznych stanowi, 

co najmniej 60% maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów. 

• kryteria merytoryczne szczegółowe zgodności ze strategią ZIT WOF – punktowe dla projektów 

konkursowych, 0/1 dla projektów pozakonkursowych. Te kryteria stanowić mają minimum 30 % ogólnej 

liczby punktów możliwych do uzyskania na etapie oceny merytorycznej oraz przyjmuje się, że projekt 

spełnia ww. kryteria w sytuacji, gdy projekt uzyska przynajmniej 50% maksymalnej liczby punktów. W 

przypadku kryteriów 0/1 uzyskanie przez projekt pozytywnej oceny oznacza spełnienie wszystkich 0/1 

kryteriów. 

• Kryteria wyboru projektu dla działań/poddziałań, w ramach których realizowane będą instrumenty 

finansowe RPO WM 2014-2020 – zgodnie z rozporządzeniem ogólnym niniejsze kryteria nie znajdują 

zastosowania w przypadku powierzenia EBI roli Funduszu Funduszy. 

Podstawowymi kryteriami, które muszą spełnić wnioskodawcy są kryteria formalne. W przypadku części 

kryteriów ich niespełnienie nie pozwala nawet na uzupełnienie wniosku. Ocena kryteriów formalnych ma na celu 

zweryfikowanie czy wniosek spełnia podstawowe wymagania postawione w danym konkursie. Równolegle z 

oceną formalną dokonywana jest ocena wniosku pod kątem kryteriów pomocy publicznej i kryteriów 

środowiskowych. Przedstawiciele strony systemowej twierdzą, że umiejętności wnioskodawców w zakresie 

przygotowania wniosków o dofinansowanie wzrosły począwszy od początku tego okresu programowania, dzięki 

czemu obecnie na etapie oceny formalnej z dalszej oceny odpada znacznie mniej wniosków niż w pierwszych 

konkursach. Projekty finansowane w ramach EFRR muszą spełniać następujące kryteria formalne: 

1. Poprawność i kompletność złożenia wniosku o dofinansowanie projektu oraz załączników; 

2. Wnioskodawca (oraz Partnerzy) nie podlega/ podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie; 
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3. Kwalifikowalność wnioskodawcy; 

4. Kwalifikowalność projektu; 

5. Kwalifikowalność wydatków; 

6. Zgodność z Regulaminem Konkursu / formularzem projektu pozakonkursowego; 

7. Specyficzne kryteria dotyczące danego działania/poddziałania; 

8. Zgodność z prawodawstwem krajowym i unijnym w zakresie pomocy publicznej; 

9. Zgodność dokumentacji środowiskowej z obowiązującymi przepisami krajowymi i unijnymi w zakresie 

ochrony środowiska; 

10. Zgodność projektu z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn; 

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

niepełnosprawnościami; 

12. Zgodność projektu z zasadą zrównoważonego rozwoju; 

13. Poprawność zaklasyfikowania projektu jako „duży projekt”. 

Dodatkowo, dla Działania 2.1, iloraz wartości dofinansowania i wskaźnika związanego z liczbą udostępnionych 

usług publicznych on-line o określonym stopniu dojrzałości nie może przekraczać wartości 2 053 715 zł, 

co również jest kryterium formalnym. 

W przypadku kryteriów dostępu, każde działanie posiada swoje własne kryteria, również oceniane 0/1. Część 

kryteriów dostępu oceniana jest na etapie oceny formalnej, a część na etapie oceny merytorycznej; każdorazowo 

wynika to z zapisów regulaminu konkursu. Jeżeli ocena kryteriów dostępu wymaga głębszej specjalistycznej 

wiedzy są one przypisywane do oceny merytorycznej. 

Co do zasady, żeby wniosek mógł zostać uznany za pozytywnie oceniony musi uzyskać minimum 60% punktów z 

oceny merytorycznej (oraz ewentualnie 50% punktów z oceny kryteriów ZIT). Jednakże w przypadku konkursów, 

w których wpłynęła niewielka liczba wniosków i alokacja nie została wykorzystana może wystarczyć spełnienie 

kryteriów formalnych i dostępu; jeżeli wniosek je spełnia zostaje skierowany do dofinansowania. Na wystąpienie 

takiej sytuacji system oceny i wyboru projektów może zostać z góry przygotowany, jeżeli założy się, że w danym 

konkursie ocena kryteriów merytorycznych szczegółowych będzie miała miejsce tylko pod warunkiem, że w 

konkursie złożone zostaną wnioski na kwotę wyczerpującą alokację. Takie rozwiązanie przyjęto m.in. dla 

konkursu dotyczącego Działania 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektu Tworzenie 

lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego, dla którego Komitet Monitorujący na XXVII posiedzeniu w dnia 14 

lipca 2017 uchwałą nr 40/XXVII/2017 zdecydował „Kryteria nie będą stosowane w sytuacji, gdy wartość alokacji 

przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie będzie pozwalała na wybranie do dofinansowania 

wszystkich projektów, które miałyby być oceniane pod względem niniejszych kryteriów. Jeżeli kryteria będą 

stosowane, nie ma konieczności uzyskania w wyniku oceny punktowej minimum 60% maksymalnej liczby 

punktów możliwych do zdobycia w danym Działaniu. Wysoka jakość projektów zagwarantowana jest 

rozbudowanymi kryteriami dostępu.10” 

Dokonywanie oceny wniosków pod kątem spełniania określonych rodzajów kryteriów w przedstawionej 

kolejności jest racjonalne i uzasadnione z ekonomicznego punku widzenia. Weryfikacja spełniania rodzajów 

kryteriów, którą przeprowadza się angażując najmniejsze nakłady finansowe i czasowe, czyli ocena formalna i 

kryteriów dostępu oraz ewentualnie kryteriów ZIT, dokonywana jest przez etatowych pracowników IP jako 

pierwsza. Dzięki temu z dalszej oceny można wyeliminować wnioski, co do których stwierdzono, że nie spełniają 

kryteriów formalnych i/lub dostępu, a które nie zostały przez wnioskodawców skutecznie i w oznaczonym 

terminie uzupełnione. Brak konieczności dalszego procedowania takich wniosków generuje oszczędności na 

dalszych etapach oceny. 

 

                                                                 
10 Załącznik do Uchwały nr 40/XXVII//2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 

2014-2020 z dnia 14 lipca 2017 roku (https://www.funduszedlamazowsza.eu/o-programie/dowiedz-sie-o-instytucjach-w-
programie/komitet-monitorujacy/; 07.11.2017) 

https://www.funduszedlamazowsza.eu/o-programie/dowiedz-sie-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/o-programie/dowiedz-sie-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/
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Ocena sposobu sformułowania i skuteczności kryteriów OP I 
 

Do szczególnie złożonych konkursów w ramach RPO należą te z Osi Priorytetowej I Wykorzystanie działalności 

badawczo-rozwojowej w gospodarce. Analiza kryteriów dostępu w Działaniach 1.1 i 1.2 nie daje podstaw do 

stwierdzenia, że stanowią one rodzaj nadmiernego, utrudniającego wystartowanie w konkursie wymogu dla 

wnioskodawców. Zapis kryteriów wydaje się być logiczny, ściśle związany z tematyką Osi. Ponadto są one 

niewątpliwie powiązane z kluczowymi celami tematycznymi programu, a także przyczyniają się do realizacji 

Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku. 

Punktowane kryteria merytoryczne należy uznać za spójne z przedstawionymi wcześniej kryteriami formalnymi 

(np. uwzględnienie zrównoważonego rozwoju), a w szczególności kryteriami dostępu (np. zgodność 

z wyznaczonymi inteligentnymi specjalizacjami województwa czy zwiększone zaangażowanie przedsiębiorstw). 

Jednocześnie premiowane są projekty, w których przewidziano wkład własny większy niż wymagany minimalny 

wkład własny11, co ma zagwarantować lepszą efektywność ekonomiczną programu. Z drugiej jednak strony niesie 

to ze sobą ryzyko mniejszego zainteresowania naborem, szczególnie, że wprowadzanie rozwiązań 

innowacyjnych, związanych z sektorem B+R należy zazwyczaj do działań kosztownych. Jakkolwiek wskazane 

zagrożenie jest formułowane w literaturze fachowej oraz było podnoszone przez ekspertów dziedzinowych 

uczestniczących w badaniu, to jednak analiza dostępnej alokacji oraz wartości wnioskowanego dofinansowania 

(kilkukrotnie ją przekraczająca) pozwala stwierdzić, iż w kontekście RPO WM 2014-2020 zjawisko to nie 

wystąpiło. Problemy z zapewnieniem wkładu własnego przez instytucje badawczo-rozwojowe były wprawdzie 

relatywnie często sygnalizowane w wywiadach pogłębionych prowadzonych w ramach badania.  

„(…) w poprzednim okresie programowania, mieliśmy praktycznie 100% wydatków kwalifikowanych. Czyli 

beneficjent nie musiał wnosić wkładu własnego. W tym okresie programowania, mamy zupełnie odwrotną 

sytuację. Dla pewnych podmiotów jest to bardzo duży szok. Widać muszą szukać też partnerów, którzy są w 

stanie ich wspomóc przy wkładzie własnym. To jest też jakby chyba istota tej sprawy – że te konkursy, tudzież 

przygotowanie do konkursów, do tego żeby aplikować, to wymaga większego zaangażowania i zrozumienia, 

nawet istoty tych konkursów i okresu programowania. Nie wszyscy chyba zrozumieli, że te zasady gry się mocno 

zmieniły.” 

Warto jednak podkreślić, iż – jakkolwiek w opinii samych zainteresowanych stanowiący potencjalnie utrudnienie 

– opisany problem nie wynika z żadnych zaniedbań po stronie systemowej, ani na poziomie centralnym, ani 

regionalnym. Przedstawiciele IZ RPO WM 2014-2020 słusznie zauważyli, iż założenia obecnej perspektywy 

finansowej UE były znane jednostkom naukowym na długo przed ogłoszeniem konkursów. Instytucje systemu 

wdrażania Funduszy Europejskich, w tym zwłaszcza Ministerstwo Rozwoju, wielokrotnie w różnych formach (np. 

publikacji, komentarzy, wystąpień) informowało przedstawicieli sektora B+R o konieczności posiadania wkładu 

własnego w okresie programowania 2014-2020. Tym samym, wskazana w cytacie trudność obrazuje faktyczne 

wyzwanie, przed jakim stają wnioskodawcy i może mieć wpływ na ich strategie działań czy skłonność do 

aplikowania w ramach RPO WM 2014-2020, jednak nie stanowi podstawy do formułowania jakichkolwiek 

negatywnych ocen pod adresem IP czy IZ RPO WM 2014-2020. Co najwyżej, biorąc pod uwagę ciągle 

identyfikowane deficyty kompetencyjne adresatów działań w ramach Osi Priorytetowej I, należy rekomendować 

kontynuowanie działań informacyjno-promocyjnych do nich skierowanych. 

Jakkolwiek nie wiąże się to jedynie z samymi kryteriami wyboru projektów, ale jest konsekwencją szerszego 

podejścia do potrzeb środowiska naukowego przejawiającego się w aktach MR czy UM WM, warto zauważyć 

dwie kwestie. Przede wszystkim, zgodnie z założeniami, perspektywa finansowa 2014-2020 – inaczej niż 

poprzednia – miała koncentrować się na wspieraniu prowadzenia badań i ich komercjalizacji, nie zaś na 

finansowaniu zakupów czy infrastruktury. W tym świetle działanie 1.1, w ramach którego beneficjenci mogą 

                                                                 
11 W ramach kryteriów wyboru projektów poszczególnych typów projektów przewidziano przyznawanie punktów – zgodnie ze wskazanymi, 
odpowiednimi przedziałami procentowymi – dla poszczególnych wartości, o jakie wkład własny Wnioskodawcy przekracza wymagany 
minimalny wkład własny.  
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uzyskać dofinansowanie do zakupu infrastruktury, stanowi wyjście naprzeciw oczekiwaniom środowiska 

naukowego. Dodatkowo, Samorząd Województwa Mazowieckiego przyjął minimalne możliwe prawnie wymogi 

stawiane w nowej perspektywie jednostkom naukowym (przykładowo, inne regiony bardziej restrykcyjnie 

podeszły do założeń konkursowych, np. odnośnie VAT-u). Egzemplifikację odmiennego podejścia województw 

do omawianego zagadnienia może stanowić zestawienie wymagań stawianych przed potencjalnymi 

beneficjentami na Mazowszu oraz w województwie lubelskim.  Oznacza to, iż jakkolwiek zasadne jest słuchanie 

potrzeb adresatów działań realizowanych w ramach Osi Priorytetowej I, konieczne jest patrzenie na nie przez 

pryzmat wymagań stawianych przez uwarunkowania unijne i krajowe. Nie można odmówić wnioskodawcom i 

beneficjentom prawa do odczuwania – i wyrażania w toku badań – niepokoju, niezrozumienia pewnych zasad czy 

chęci skorzystania z jeszcze bardziej korzystnych warunków dofinansowania, jednak nie należy z tego wysnuwać 

kategorycznych osądów w zakresie oceny pracy instytucji wdrażania RPO WM 2014-2020, a bardziej postrzegać 

je jako potrzeby potencjalnych wnioskodawców, które powinny być zaspokojone zwłaszcza na poziomie 

informacyjnym. 

Sposób sformułowania kryteriów 

Zarówno w ocenie ewaluatora, jak i w opinii uczestników zogniskowanych wywiadów grupowych sposób 

sformułowania kryteriów w ramach Osi Priorytetowej I jest zasadniczo poprawny. Dostrzega się jednak, 

iż niektóre kryteria sformułowane są w sposób skrótowy, co uniemożliwia ich szybkie zinterpretowanie. 

Przykładem takiego kryterium może być np. „Wpływ agendy badawczej”, w przypadku którego nie sposób 

zidentyfikować – bez czytania opisu kryterium – czy agenda badawcza jest podmiotem, czy dopełnieniem (tzn. czy 

chodzi o wpływ wywierany na nią, czy przez nią). Ocena, czy jest to zjawisko niepożądane, jest jednak 

niejednoznaczna. Z jednej strony oczywiście warto dążyć do tego, aby nazwy kryteriów były możliwie przejrzyste 

i zrozumiałe bez zagłębiania się w resztę dokumentacji, z drugiej zaś – muszą być relatywnie krótkie, gdyż taka 

jest istota nazwy, która powinna mieć swoje rozwinięcie w ramach opisu kryterium. Reasumując, warto zalecić 

ogólną dbałość o jednoznaczność nazw kryteriów, gdyż jest to kwestia istotna dla osób objętych badaniem, 

natomiast w kontekście analizowanych kryteriów dla Osi Priorytetowej I sugeruje się pozostawienie ich w 

obecnym kształcie, jeśli chodzi o poziom ich szczegółowości. 

W przypadku niektórych kryteriów modyfikacji wymagają ich opisy. Przykładowo, w przypadku kryterium „Nowe 

nisze rynkowe”, jego opis to „Zgodnie z RPO WM 2014-2020, projekt może przyczyniać się do powstania niszy 

rynkowej”, zaś punktacja brzmi „Projekt może przyczyniać się do powstania niszy rynkowej”. Zastana sytuacja 

wydaje się nieoptymalna, opis kryterium i punktacja sprawiają wrażenie wyjaśniania ignotum per ignotum. 

Zdaniem ewaluatora, opis kryterium powinien stanowić wyjaśnienie/rozwinięcie samego kryterium, zaś 

punktacja nie może stanowić prostego powtórzenia opisu. Dodatkowo, niejasne jest określenie „może” – 

tzn. w jakim stopniu/z jakim prawdopodobieństwem/z jak wykazaną zasadnością przyczyni się do powstania 

niszy rynkowej? Obecnie funkcjonujący system kryteriów wyboru projektów nie wyjaśnia tego. Inny przykład 

kryterium, który obrazuje zarysowany problem, to „Metody projektowania zorientowanego na użytkownika”. 

W jego przypadku punktacja zakłada, że punkty zostaną przyznane, jeśli „Projekt zakłada włączenie końcowych 

użytkowników w proces tworzenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu, usługi) lub technologii 

produkcji”, jednak nie wskazuje jednoznacznie, w jaki sposób będzie to weryfikowane oraz czego oczekuje się od 

wnioskodawcy (deklaracji tak/nie, skrótowego opisu, a może pogłębionego planu badawczego ze wskazaniem 

grup docelowych użytkowników włączonych do procesu?). Rozwiązanie zaistniałego problemu wydaje się 

relatywnie proste i sprowadza się do zaimplementowania – obecnego np. w ramach Osi Priorytetowej II – 

zastrzeżenia w ramach opisu kryteriów, iż „W ramach kryterium należy wykazać, że…”. Dzięki temu potencjalni 

wnioskodawcy nie powinni mieć wątpliwości, że ich zadaniem jest udowodnienie spełnienia analizowanego 

kryterium poprzez wskazanie konkretnych działań/aktywności. Taka relatywnie drobna zmiana sprawi, 

iż wyeliminowane zostaną sytuacje, w których ktoś za wystarczające do uznania spełnienia kryterium uzna np. 

zawarcie deklaracji/zobowiązania. 

Zdaniem wykonawcy, oceniane kryteria są generalnie rozłączne. Wskazywano czasami, iż pewne kryteria niejako 

dublują się na poziomie kryteriów dostępu i merytorycznych, jednak każdorazowo przyczyną takiego stanu rzeczy 
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jest obowiązujące prawodawstwo, stąd nie sposób rekomendować jakichkolwiek środków zaradczych w tym 

zakresie (np. obowiązek wymagania zgodności projektu z inteligentną specjalizacją Mazowsza oraz premiowanie 

zgodności z więcej niż jedną inteligentną specjalizacją – dla wnioskodawcy dane te mogą być postrzegane jako 

dublujące się, natomiast taka konstrukcja kryteriów jest w pełni uzasadniona w ramach obecnego 

prawodawstwa). Oczywiście, regiony mogą zwracać uwagę na zidentyfikowane trudności w kontaktach 

z Ministerstwem Rozwoju czy Komisją Europejską, jednak ich wpływ na wdrażanie nowych rozwiązań jest w tym 

zakresie ograniczony.  

Skuteczność kryteriów wyboru projektów 

Kryteria wyboru projektów są, w opinii ewaluatora, adekwatne zarówno względem celów całego RPO WM 2014-

2020, jak i celów Osi Priorytetowej oraz działań/poddziałań, w ramach których są sformułowane. Należy przy tym 

zauważyć, iż pierwszy cel tematyczny jest generalnie celem „trudnym” w tym sensie, że z uwagi na specyfikę 

realizowanych w jego ramach przedsięwzięć wymaga każdorazowego stawiania na szali z jednej strony dążenia 

do tworzenia innowacji, z drugiej – minimalizowania ryzyka (zwłaszcza ekonomicznego). Zasadniczo, dążenia te 

można uznać za wzajemnie sprzeczne, gdyż istotą procesów badawczo-rozwojowych ukierunkowanych na 

powstanie nowego produktu/usługi jest immanentne ryzyko porażki związane z eksplorowaniem nowych 

obszarów badawczych. Z kolei logika RPO WM 2014-2020, jak i innych programów unijnych, nie przewiduje 

zasadniczo negatywnych efektów lub ich braku w przypadku wspartych przedsięwzięć. Ten teoretyczny spór ma 

implikacje bardzo praktyczne, sprowadzające się do braku zgodności ekspertów w zakresie optymalnych wag 

punktowych przyznawanych np. za wkład własny wnioskodawcy. Z jednej strony zasadne jest jego premiowanie, 

gdyż uprawdopodabnia on sukces przedsięwzięcia (lub zmniejsza ewentualną stratę sektora publicznego w 

przypadku porażki), z drugiej jednak – takie rozwiązanie może stanowić barierę dla podejmowania aktywności 

bardzo innowacyjnych, o potencjalnie znaczących rezultatach na dużą skalę, ale przy tym również – obarczonych 

znaczącym ryzykiem. 

Wątpliwości ewaluatora oraz uczestników zogniskowanych wywiadów grupowych budzą te kryteria, w ramach 

których punktowany jest stopień ich spełnienia wyrażony w sposób opisowy (np. „w stopniu bardzo 

dobrym/dobrym/niskim lub brak informacji w tym zakresie”). Rozróżnienie pomiędzy tak sformułowanymi 

ocenami ma charakter płynny, w dużej mierze uzależnione jest od uwrażliwienia ekspertów oceniających wniosek 

na dane kwestie, zaś pozornie drobna różnica pomiędzy ocenami wniosków (np. stopień dobry i bardzo dobry) 

przekłada się na bardzo dużą dysproporcję uzyskanych przez nie punktów. Dla wnioskodawców może również 

nie być jasne, co muszą zrobić/opisać, aby uzyskać określoną ocenę w ramach kryterium. 

Uwagę ewaluatora zwraca również źle dobrana nazwa jednego z kryteriów, która może stwarzać niesłuszne, acz 

negatywne wrażenie zawężonego rozumienie zasad horyzontalnych. Chodzi o kryterium, w którym pozornie, 

sprowadzono realizowanie zasady zrównoważonego rozwoju do ograniczenia likwidacji miejsc pracy. O ile 

według naukowej definicji zrównoważony rozwój obejmuje komponenty środowiskowy, ekonomiczny i – 

przywołany – społeczny, o tyle w praktyce wdrażania funduszy unijnych o zrównoważonym rozwoju mówi się 

głównie w kontekście ochrony środowiska i zapobiegania zmianom klimatu. Tymczasem przy takiej nazwie 

kryterium zapisy RPO WM 2014-2020 wydają się ignorować ten istotny aspekt. Zdaniem Wykonawcy, zasadne 

byłoby dokonanie zmiany nazwy ocenianego kryterium na bardziej jednoznaczną; jest to tym bardziej zrozumiałe, 

jeśli weźmie się pod uwagę, iż literalnie rozumiana zasada zrównoważonego rozwoju również została 

uwzględniona w ramach systemu kryteriów, więc nie identyfikuje się faktycznego braku w tym zakresie, a jedynie 

nieprecyzyjność stosowanej terminologii. 

Wreszcie, uwagę uczestników zogniskowanych wywiadów grupowych zwraca w szczególności brak kryterium, 

które odnosiłoby się do szacowanej przyszłej dochodowości przedsięwzięcia. Stanowisko takie prezentują osoby, 

które stawiają ograniczanie ryzyka i cele ekonomiczne ponad cele badawczo-rozwojowe; ewentualne wdrożenie 

tego zalecenia wymagałoby pogłębionej analizy. 
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Sposób sformułowania kryteriów formalnych oraz kryteriów dostępu dla analizowanej Osi Priorytetowej 1 nie 

wzbudza większych wątpliwości, jeśli chodzi o generowane rozkłady ocen wniosków w analizowanych naborach 

dla Osi Priorytetowej 1.  

Jeśli chodzi o kryteria merytoryczne szczegółowe zastosowane w ramach naboru RPMA.01.02.00-IP.01-14-

015/16, to zdecydowanie wpływają one na różnicowanie wnioskodawców oraz przyznawanie im odmiennej, 

szeregującej ich w rankingu punktacji. W większości przypadków rozkład punktacji przydzielanej w ramach 

naboru wygląda tak, jak w pierwszym wierszu następującego wykresu: podmioty, które nie uzyskały 

dofinansowania, często dostają również niskie wartości punktów w ramach danego kryterium, zaś w miarę 

przechodzenia do grona beneficjentów – proporcje w punktacji odwracają się. Nie oznacza to oczywiście, iż nie 

istnieją od tej reguły pewne wyjątki, np. kryteria przedstawione w drugim wierszu wykresu. W przypadku takich 

kryteriów nie należy ich jednak od razu krytykować, ponieważ pełnią one ważną funkcję edukacyjną oraz 

projakościową. Przez podejście projakościowe rozumie się takie sformułowanie kryteriów, które stymulują do 

deklarowania zachowań społecznie pożądanych (np. wpływających na realizację celów RPO WM 2014-2020, choć 

niepowiązanych bezpośrednio z danym PI czy celami konkretnego działania). O ile tylko ich utrzymanie nie wiąże 

się z wysokimi kosztami administracyjnymi, warto takie kryteria zachować nawet, jeśli rozkład liczby uzyskanych 

w nich punktów ma relatywnie niewielkie odchylenia standardowe. Oznacza to bowiem, iż albo premiują one 

jakieś wysokie pożądane, acz rzadkie zachowania/deklaracje, albo wspierają podejmowanie określonych 

aktywności na tyle skutecznie, iż stają się one powszechne w programie. 

Wykres 8 Rozkład ocen wniosków pod względem kryteriów merytorycznych szczegółowych (ocena 
bezwarunkowa) wg skuteczności wnioskodawców   

  

  

W ramach naborów RPMA.01.02.00-IP.01-14-029/16 oraz RPMA.01.02.00-IP.01-14-030/16 zastosowano 

odpowiednio 12 i 17 kryteriów merytorycznych szczegółowych, które posiadały analogiczne charakterystyki jak 

kryteria opisane powyżej. Przykładowo, podobnie utworzenie staży czy praktyk absolwenckich jest relatywnie 

często spełniane zarówno przez wnioskodawców nieskutecznych, jak i beneficjentów – jednak również wydaje 

się warte utrzymania (przy zachowaniu prawnych obwarowań w zakresie zabezpieczenia interesów 

zainteresowanych stron – nauki, biznesu oraz samego stażysty/praktykanta).  
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Ciekawe wydawało się również przeanalizowanie przyznanej punktacji w naborach, w których kryteriów 

merytorycznych szczegółowych było relatywnie mało (np. 3 lub 7). Co ciekawe, w skrajnym przypadku – dla 

naboru RPMA.01.02.00-IP.01-14-031/16 z 3 omawianymi kryteriami – wyniki wcale nie były oczywiste.  

Wykres 9 Rozkład ocen wniosków pod względem kryteriów merytorycznych szczegółowych (ocena 
bezwarunkowa) wg skuteczności wnioskodawców (RPMA.01.02.00-IP.01-14-031/16) 

  

 

 

Ocena sposobu sformułowania i skuteczności kryteriów OP II 
 

Sposób sformułowania kryteriów 

W opinii przedstawiciela Instytucji Zarządzającej RPO WM 2014-2020, z którą wykonawca jest zgodny, Oś 

Priorytetowa II ma dobrze sformułowane kryteria wyboru projektów. Nie będzie przesadą stwierdzenie, 

iż omawiana Oś wyróżnia się in plus na poziomie osi finansowanych z EFRR. Jako uzasadnienie takiego stanu 

rzeczy wskazywano m.in. wielość doświadczeń PO PC, z których IZ RPO WM 2014-2020 mogła korzystać na etapie 

programowania, dzięki czemu udało się wprowadzić wiele sprawdzonych już rozwiązań lub też rozwiązań w miarę 

ujednoliconych względem innych programów. 

Powyższa pozytywna opinia w zakresie merytorycznej jakości systemu kryteriów wyboru projektów dla 

analizowanej Osi nie oznacza bynajmniej, że w ramach Osi Priorytetowej nie dostrzeżono pewnych 

wymagających poprawy uchybień, głównie o charakterze językowym i edycyjnym. Przykładowo, kryterium 

„Analiza procesów biznesowych” posiada kilka opisów, różniących się głównie sposobem sformatowania i edycji 

zapisów. Zdaniem wykonawcy, zasadne jest ich ujednolicenie przy wykorzystaniu najbardziej czytelnej formy listy 

punktowanej. Podobnie, obserwuje się bardzo niekonsekwentne podejście do określania nazwy kryteriów, gdzie 

z jednej strony mamy bardzo ogólnikowe „Partnerstwo” (samo zjawisko, bez zapisów określających jego cechy), 

a z drugiej – dość szczegółowe „Metody uwierzytelniania są adekwatne do celów i zakresu projektu” (wskazanie 

podmiotu wraz z określeniami, sformułowane dodatkowo w formie zdania, nie zaś – jak to ma miejsce najczęściej 
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– równoważnika zdania). Co więcej, niekonsekwencja sięga nawet samych kryteriów (por. wskazana już wcześniej 

„Analiza procesów biznesowych” vs funkcjonująca również w ramach kryteriów wyboru „Analiza procesów 

biznesowych związanych ze świadczeniem usług”). Wreszcie, kryteria dla Osi Priorytetowej II są również dość 

niedbale zapisane (np. stosowanie kilku rodzajów punktorów lub zastępowanie ich linią odstępu; 

nieuporządkowane wartości w listach numerowanych, które zaczynają się np. od punktu „8”). 

Warto także zauważyć, iż opisy sposobów punktacji w ramach analogicznych kryteriów są niejednorodne. 

Przykładowo, w ramach kryterium „Metody uwierzytelniania są adekwatne do celów i zakresu projektu” niekiedy 

punktacja wprost wskazuje możliwe, inne metody, jak np. Facebook, Twitter, Google+ (co zdaniem wykonawcy 

jest zjawiskiem pozytywnym, gdyż ułatwia wnioskodawcom zrozumienie stawianych przed nimi oczekiwań oraz 

zaproponowanie rozwiązań odpowiadających na nie), dodatkowo też wskazana byłaby większa gradacja punktów 

i ich proporcjonalność. 

Skuteczność kryteriów wyboru projektów 

Zasadniczo, kryteria są adekwatne względem celów RPO WM 2014-2020, choć osiąganie części z nich może 

stanowić niejako intencjonalnie zamierzony „efekt uboczny” realizowania projektów w ramach Osi Priorytetowej 

II (tzn. cyfryzacja wdrażana jest w konkretnych obszarach, które same w sobie stanowią przedmiot pozostałych 

celów tematycznych). W toku zogniskowanego wywiadu grupowego pojawiła się opinia, z którą wykonawca 

się zgadza, iż o ile maksymalne wagi punktowe przypisane poszczególnym kryteriom są zasadniczo poprawne, 

o tyle w ramach konkretnych kryteriów wyboru warto byłoby zdywersyfikować punktację eliminując podejście 

„wszystko albo nic”. Warto również rozważyć wprowadzenie rozwiązań, które w większym stopniu wiązałyby 

interwencje wdrażane w ramach Osi Priorytetowej II z realizacją polityk horyzontalnych. 

W ramach Osi Priorytetowej 2 pochylono się dokładniej nad kryteriami wyboru projektów w ramach dwóch 
naborów: RPMA.02.01.01-IP.01-14-001/15 oraz RPMA.02.01.01-IP.01-14-018/16. Analogicznie jak w przypadku 
OP II, zasadne wydaje się skupienie głównie na kryteriach merytorycznych, które faktycznie różnicowały 
i rangowały projekty. Dla każdego z naborów objętych analizą było one niemal takie same, różniły się jedynie 
kwestią uwzględniania – bądź nie – komplementarności projektu.   

Zasadniczo, w ramach kryteriów merytorycznych szczegółowych dla OP II można wyróżnić trzy grupy/typy 
kryteriów. Pierwsze z nich wprawdzie nie gwarantują sukcesu w przypadku ich spełnienia, lecz ich niespełnienie 
utrudnia (zmniejsza szanse) bycie beneficjentem (por. pierwszy wiersz poniższego wykresu). Wydaje się, iż są to 
rozsądne kryteria stymulujące określone, pozytywnie wartościowane cechy projektów.   

Drugą grupę kryteriów można określić jako klasyczne, charakteryzujące się pożądanymi właściwościami w 
zakresie rangowania wniosków kryteria, których spełnienie wiąże się ze wzrostem prawdopodobieństwa sukcesu 
w naborze. Oczywiście, rekomendowane jest zachowanie takich kryteriów (por. drugi wiersz wykresu).  

Wreszcie, interesującymi właściwościami charakteryzuje się komplementarność projektu, które to kryterium 
relatywnie często przyjmuje obie wartości skrajne dla obydwu analizowanych grup. W jego przypadku 
konieczność zachowania kryterium warunkowana jest jednak względami formalnymi, nie zaś właściwościami 
kryterium w zakresie dokonywania selekcji projektów. 
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Wykres 10 Rozkład ocen wniosków pod względem kryteriów merytorycznych szczegółowych (ocena 
bezwarunkowa) wg skuteczności wnioskodawców (RPMA.02.01.01-IP.01-14-001/15) 

 

 

 

W ramach Osi Priorytetowej II miał miejsce nabór wniosków na projekty wskazane w Planie inwestycyjnym dla 
subregionów objętych OSI problemowymi (RPMA.02.01.01-IP.01-14-036/16) – Informatyzacja służby zdrowia. 
Każdy z przeanalizowanych wniosków spełnił wszystkie z 13 kryteriów formalnych oraz 14, dodatkowe kryterium 
formalne dla inwestycji znajdujących się w planie inwestycyjnym dla subregionów objętych OSI problemowymi 
(RIT). 

Ocena sposobu sformułowania i skuteczności kryteriów OP III 
 

Skomplikowana sytuacja związana z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020 wystąpiła w naborach 

projektów skierowanych na rozwój gospodarczy, skupionych w Osi Priorytetowej III Rozwój potencjału 

innowacyjnego i przedsiębiorczości. Na przykładzie typu projektów Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności 

przedsiębiorstw – poprzez udzielanie bonów na doradztwo, nie można stwierdzić, że kryteria dostępu zostały 

sformułowane w sposób znacznie utrudniający aplikowanie o środki. Sposób ich sformułowania wskazuje jedynie 

na chęć uniemożliwienia aplikowania przed podmioty nieposiadające wystarczających zasobów finansowych 

zapewniających prawidłową realizację projektu oraz zapobieżenia finansowania ze środków RPO WM 2014-2020 

rutynowych działań w zakresie doradztwa, niepowiązanych z faktycznym wzrostem konkurencyjności firmy. 
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Analogicznie, relatywnie niskim powodzeniem cieszył się typ operacji Uporządkowanie i przygotowanie terenów 

inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych. W jego przypadku – jak wskazano poniżej – 

trudności we wdrażaniu wydają się jednak nie być wprost powiązane z kryteriami wyboru projektów, które 

spełniają większość postulatów stawianych dobrym kryteriom wyboru lub też ich uchybienia nie są znaczące. 

Wydaje się, iż problem nie tkwi w procesie naboru i selekcji projektów, ale w kroku poprzedzającym – na etapie 

rozważania składania wniosku w konkursie. Wielu potencjalnych beneficjentów w ogóle nie składa wniosku. 

Jakkolwiek nie przeprowadzono dużych badań ilościowych na reprezentatywnej próbie, to jednak ze 

zrealizowanych badań jakościowych można domniemywać, iż barierę stanowią zapisy Umowy Partnerstwa i ich 

bezpośrednie konsekwencje dla beneficjentów. Chodzi o warunek, zgodnie z którym wsparcie z programu 

operacyjnego przyznane na realizację projektu dotyczącego terenów inwestycyjnych podlega proporcjonalnemu 

zmniejszeniu w przypadku, gdy teren objęty projektem nie zostanie w pełni wykorzystany przez MŚP w 

określonym terminie, nie później jednak niż na moment złożenia dokumentów zamknięcia danego programu.  

Sposób sformułowania kryteriów 

Ocena kryteriów wyboru projektów dla Osi Priorytetowej III jest zróżnicowana; zdecydowanie lepsza 

w przypadku działań/poddziałań skierowanych do jst, a gorsza – w odniesieniu do tych adresujących problemy 

i potrzeby przedsiębiorstw. Zidentyfikowane kwestie problemowe nie są oczywiście tak poważne, aby przesądzać 

o zaproponowaniu rekomendacji w zakresie usunięcia kryterium, natomiast zasadny jest ich przegląd w zakresie 

jednoznaczności sformułowania oraz poprawności edycji (w toku badania wskazano m.in., iż na sposób 

zrozumienia kryterium wpływa nie tylko jego dosłownie zrozumiana treść, ale także np. punktory, tabulatory itd., 

które co do zasady powinny być spójne).Jest to powiązane ze specyfiką przewidzianych do realizacji 

przedsięwzięć, które w pierwszym z przywołanych przypadków są zdecydowanie bardziej jednorodne, o mocno 

ograniczonym wachlarzu możliwości stojących przed wnioskodawcą. W przypadku niektórych kryteriów 

stwierdzono, iż są one ukierunkowane na intuicyjne zrozumienie, nie zaś na czerpanie z naukowego dorobku. 

Przykładowo, „Innowacyjne wyroby/usługi i nowe rozwiązania”, patrząc na opis kryterium, odwołują się de facto 

do innowacji na wszystkich ich poziomach, w tym innowacji w skali przedsiębiorstwa. Wydaje się jednak, że 

akurat mniejsza wierność fachowej literaturze przekłada się tutaj na większą przejrzystość, więc nie może być 

postrzegana jako wada.  

Skuteczność kryteriów wyboru projektów 

Zaproponowane kryteria wyboru są logicznie powiązane z celem głównym i celami szczegółowymi RPO WM 

2014-2020. W pozytywny sposób zwraca uwagę fakt premiowania poprzez kryteria w wybranych poddziałaniach 

takich przedsięwzięć, które – poza realizowaniem celu Osi Priorytetowej, w ramach której miałyby być wdrażane 

– byłoby również ukierunkowane na promowanie stosowania technologii komunikacyjno-informacyjnych oraz 

dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy. Również z punktu widzenia realizacji 

polityk horyzontalnych ważne jest, iż np. uwzględniono „Pozytywny wpływ na środowisko” jako jedno z kryteriów 

wyboru, dzięki czemu stymulowane jest wdrażanie zasady zrównoważonego rozwoju.  

Pewne wątpliwości budzi kryterium wyboru – i stojącym za nim wskaźnik – dot. „Liczby utworzonych etatów”. 

Z jednej strony jego uwzględnienie, biorąc pod uwagę kształt programu, jest w pełni uzasadnione, z drugiej 

jednak – warto mieć w pamięci, iż projekty innowacyjne często wiążą się ze zmniejszeniem zatrudnienia (np. na 

skutek automatyzacji czy usprawnienia procesów). Oczywiście, Wykonawca ma świadomość, iż stanowi on 

konsekwencję wymagań formułowanych przez UE oraz wie, że Zamawiający dostrzega ograniczenia związane z 

tym kryterium/miernikiem. Wydaje się jednak, iż podkreślanie tego faktu w komunikacji publicznej – w tym tej 

skierowanej do interesariuszy i potencjalnych beneficjentów programu – jest bardzo ważne, ponieważ 

zagadnienie to wciąż jest źródłem wątpliwości, bywa podnoszone przez respondentów jako słabość programu 

itd. 

W ramach analiz dla Osi Priorytetowej 3 poddano ocenie kryteria wyboru projektów w ramach dwóch naborów: 

RPMA.03.02.02-IP.01-14-021/16 oraz RPMA.03.03.00-IP.01-14-038/16. W pierwszym przypadku, w zakresie 

kryteriów merytorycznych szczegółowych zwracają uwagę przede wszystkim: partnerstwo i efektywność 
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kosztowa, które w ogóle nie różnicowały ocen wniosków (tzn. przyznano jednakowe oceny wszystkim 

podmiotom). W przypadku efektywności kosztowej można uznać, iż jest to pozytywny efekt – obecność kryterium 

wymusiła na wnioskodawcach racjonalne gospodarowanie i w efekcie wszyscy dostali punkty w omawianym 

kryterium. Inaczej jest jednak w przypadku partnerstwa, które nie ma efektu wychowawczego, a wszystkie 

wnioski otrzymały w jego ramach zero punktów – co oznacza, iż kryterium zasługuje na rozważenie jego 

eliminacji. Wątpliwości ewaluatora budzą również kryteria takie jak np. Strategia biznesowa, w ramach której 

rozkład liczby przyznanych punktów jest zbliżony zarówno dla wnioskodawców nieskutecznych, jak 

i beneficjentów – kryterium to nie tylko więc nie różnicuje, ale zarazem nie ma charakteru motywacyjnego 

(w przeciwnym razie rozkład byłby bardziej prawostronny).  

Wykres 11 Rozkład ocen wniosków pod względem kryteriów merytorycznych szczegółowych (ocena 
bezwarunkowa) wg skuteczności wnioskodawców (RPMA.03.02.02-IP.01-14-021/16 

 

  

Analogicznie, w ramach naboru RPMA.03.03.00-IP.01-14-038/16 zidentyfikowano podobne cechy kryteriów, 

a zalecenia Wykonawcy pozostają zasadniczo stałe, jeśli chodzi o sposób radzenia sobie z uchybieniami kryteriów.  

W ramach Poddziałania 3.1.1 – typ projektu: „Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu 
nadania im nowych funkcji gospodarczych w ramach ZIT” przeanalizowano dwa nabory: RPMA.03.01.01-IP.01-
14-016/16 oraz RPMA.03.01.01-IP.01-14-044/17. W ramach obydwu złożono jedynie po jednym wniosku, stąd 
należy zastrzec, iż wszelkie sformułowane wnioski mają charakter opisowy, nie pozwalają jednak na 
identyfikowanie istotnych statystycznie zależności. Patrząc na kryteria merytoryczne szczegółowe zgodności ze 
strategią ZIT, da się zidentyfikować pewną regularność – oba wnioski otrzymały zero punktów za „Oddziaływanie 
terytorialne efektów realizacji projektu, w tym grupę docelową”, z kolei największa różnica w punktacji 
przyznanej wnioskom występuję dla kryterium „Stopień realizacji wskaźników produktu Strategii ZIT WOF” – 
wartość bezwzględna owej różnicy wynosi 5,33.  

Dodatkowo, przyjrzano się pod uwagę lustrzanemu naborowi RPMA.03.01.02-IP.01-14-024/16 w ramach 
Poddziałania 3.1.2 – typ projektu: „Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im 
nowych funkcji gospodarczych, w ramach planów inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi”. 
Dla większości kryteriów formalnych można stwierdzić, iż były one spełniane przez wszystkich wnioskodawców. 
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Problematyczne dla 33% okazały się: „Poprawność i kompletność złożenia wniosku o dofinansowanie projektu 
oraz załączników”, „Zgodność z Regulaminem Konkursu / formularzem projektu pozakonkursowego”, 
„Specyficzne kryteria dotyczące danego działania/poddziałania”, „Zgodność dokumentacji środowiskowej z 
obowiązującymi przepisami krajowymi i unijnymi w zakresie ochrony środowiska” oraz – przechodząc do 
kryteriów dostępu – „Plan inwestycyjny dla subregionów objętych OSI problemowymi”. Wszystkie analizowane 
wnioski spełniły dodatkowe kryteria formalne dla inwestycji znajdujących się w planie inwestycyjnym dla 
subregionów objętych OSI problemowymi (RIT).  

 

 

Ocena sposobu sformułowania i skuteczności kryteriów OP IV 

 

Sposób sformułowania kryteriów 

W większości przypadków kryteria wyboru projektów Osi Priorytetowej IV są sformułowane właściwie, 

tj. posiadają zrozumiałą i precyzyjną definicję, są poprawne merytorycznie, obiektywne, łatwe do weryfikacji 

i jednoznaczne oraz nie generują niepotrzebnych kosztów w procesie oceny projektów. 

Jednakże, zdaniem ekspertów oceniających wnioski, definicje niektórych kryteriów nie są w pełni precyzyjne lub 

są na tyle niejednoznaczne, że informacje podawane przez potencjalnych beneficjentów są niepełne a przez to 

nastręczają trudności w ocenie projektów oraz powodują konieczność wzywania beneficjentów do składania 

uzupełnień lub wyjaśnień treści wniosków. Z drugiej strony wiemy, że informacje na temat wymaganych danych 

i elementów jakie powinien posiadać wniosek, uszczegóławiające i wyjaśniające wątpliwości dotyczące 

kryteriów, były przekazywane wnioskodawcom czy to w materiałach publikowanych, czy w trakcie szkoleń. 

Sytuacja ta pokazuje więc, że powtarzanie szkoleń i powtórne przekazywanie tych samych informacji jest 

wskazane. 

Doprecyzowania wymaga jednakże kryterium merytoryczne szczegółowe nr 2 dla Działania 4.2, typy projektów 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej12 oraz Termomodernizacja budynków użyteczności 

publicznej – w ramach planów inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi13 Podwyższenie 

standardu energetycznego budynku, wyrażone wskaźnikiem EPh+w. Wartość wskaźnika EPh+w nie jest podawana 

we wniosku, nie ma też wymogu formalnego obliczania tej wartości w audycie. Dlatego też, jeżeli ekspert ma 

oceniać jego wartość, musi szacować ją na podstawie dostępnych z audytu danych. Większość programów 

audytorskich nie ma modułu wyliczającego ten wskaźnik, wobec czego ekspert szacuje go na podstawie przyjętej 

przez siebie metodologii. W takiej sytuacji – gdy obliczenia prowadzone są na podstawie dostępnych danych oraz 

własnej, eksperckiej metodologii – mogą powodować różnice w ocenie poszczególnych ekspertów. Niektórzy 

eksperci oceniający proszą w tym przypadku autorów projektów o podanie metodologii obliczania wskaźnika. 

Należy uznać to za jedynie częściowe rozwiązanie problemu. Zdaniem ekspertów, jeżeli należy oceniać wnioski 

pod kątem wskaźnika EPh+w, trzeba wymagać podania wartości tego wskaźnika bezpośrednio przez potencjalnego 

beneficjenta, a któreś z pól wniosku taki wskaźnik powinno zawierać. Eksperci oceniający wnioski są przeciwni 

wymogowi oceny wskaźnika EPh+w bez podparcia jego wartości wyliczeniami z przeprowadzonego audytu. 

Dodatkowo, w przypadku większości budynków użyteczności publicznej – szkoły, urzędy itp. – zużycie energii na 

podgrzanie ciepłej wody użytkowej jest niewielkie w porównaniu ze zużyciem energii na ogrzewanie i dlatego 

też, zdaniem ekspertów może być pominięte we wskaźniku EP. 

W odniesieniu do Działania 4.2, typ projektu Wysokosprawna kogeneracja niedoprecyzowana w kryteriach jest 

sytuacja związana z realizacją nowych budynków. Większość przyjętych kryteriów bazuje na danych 

z przeprowadzonych audytów ex-ante. W przypadku budynków nowych, jeszcze niezrealizowanych lub będących 

                                                                 
12 Kryteria wyboru projektów przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WM 2014-2020 na V posiedzeniu w dniu 20 listopada 2015 r. 

13 Kryteria wyboru projektów przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WM 2014-2020 na XV posiedzeniu w dniu 15 lipca 2016 r. 
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w trakcie budowy taki audyt nie jest przeprowadzany. Tak więc należy tu zapewne zastosować wymóg oparcia 

danych na odpowiedniej części dokumentacji technicznej. Powinno to być wyraźnie opisane w kryteriach wyboru 

lub regulaminach konkursów, a odpowiednie wyciągi z dokumentacji technicznej powinny być załącznikiem do 

wniosku. 

Kryteria oceny projektów są wypracowywane, a także potem weryfikowane przez grupy robocze Komitetu 

Monitorującego. Na posiedzeniach tych gremiów ich członkowie mają możliwość zgłaszania swoich uwag do 

kryteriów i ewentualnych korekt ich zapisów. Należy jednocześnie podkreślić, że rozwiązaniem umożliwiającym 

uzgodnienie metodologii i sposobu oceny były i są spotkania ekspertów, jakie organizowane są przed każdym z 

konkursów i które pozwalają na uzgodnienie wspólnej interpretacji zapisów kryteriów i wypracowanie 

jednolitych metod oceny projektów. Jako uzupełnienie do tego procesu zaleca się publikację wypracowanych 

uzgodnień jako oficjalnie obowiązujących, a w przypadku podobnym do wcześniej opisanego problemu z 

metodologią liczenia wskaźnika EPh+w – zlecenie przygotowania wzorcowej metodologii, przyjęcie jej i 

przekazanie ekspertom jako obowiązującej. 

Jako że szereg problemów ujawnia się dopiero na etapie oceny wniosków, istotne są również spotkania 

organizowane ad hoc w trakcie oceny wniosków, na których można wyjaśnić problemy i uszczegółowić sposób 

oceny kryteriów. Z punktu widzenia przedstawicieli IP i ekspertów zewnętrznych oceniających wnioski ważne jest 

uczestnictwo w tych spotkaniach przedstawiciela IZ posiadającego dogłębną wiedzę na temat w Osi 

Priorytetowej 4. 

Stwierdzamy także luki w definicjach niektórych kryteriów. Problem występuje w przypadku realizacji jednego 

projektu na terenie kilku gmin, w tym gminy miejskiej (kryteria merytoryczne szczegółowe dotyczące obszaru 

realizacji projektu: kryterium nr 6 dla Działania 4.1, typ projektu Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii 

ze źródeł odnawialnych14, nr 8 dla Działania 4.2 typ projektu Termomodernizacja budynków użyteczności 

publicznej, nr 7 dla Działania 4.2 typ projektu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – w ramach planów inwestycyjnych dla subregionów 

objętych OSI problemowymi). Należałoby w tych kryteriach określić punktację w przypadku realizacji projektu 

jednocześnie w gminie wiejskiej (lub miejsko-wiejskiej) i miejskiej; takiej kategorii projektu brakuje w definicji 

kryterium. 

Analizowane kryteria są mierzalne, aczkolwiek sposób sformułowania oraz treść w niektórych przypadkach 

umożliwia ich różną interpretację. W takiej sytuacji, podobnie jak to zostało opisane wcześniej, zalecamy 

sformalizowanie sposobu przekazywania ekspertom interpretacji poszczególnych kryteriów. Jak stwierdzili 

uczestnicy zogniskowanych wywiadów grupowych, nie ma pod względem mierzalności i weryfikowalności 

problemów z kryteriami opartymi na wskaźnikach pozyskanych bezpośrednio z audytów (chyba że same 

wskaźniki są błędnie podane). Problematyczne bywają natomiast kryteria, które są oparte na danych 

pochodzących z załączników, np. ze studium wykonalności, dla których dane nie zawsze są łatwo mierzalne i 

porównywalne. Także w przypadku cytowanego wcześniej kryterium merytorycznego szczegółowego nr 2 

Podwyższenie standardu energetycznego budynku, wyrażonego wskaźnikiem EPh+w dla Działania 4.2 dwaj 

eksperci, posiadając te same dane z audytu i/lub te same dane z wniosku, mogą wyliczyć dwie zupełnie różne 

wartości i tym samym różnie ocenić spełnianie kryterium. 

 

Skuteczność kryteriów  

Szereg kryteriów w ramach OP IV odnosi się do wymogów RPO WM 2014-2020 oraz przywołanych w nim 

dokumentów nadrzędnych, np. zgodność projektu z właściwymi programami ochrony powietrza, zgodność 

z przepisami dotyczącymi emisji zanieczyszczeń i efektywności energetycznej, zgodność z Planem Gospodarki 

                                                                 
14 Kryteria przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WM 2014-2020 na XXI posiedzeniu w dniu 10 lutego 2017 r. 
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Niskoemisyjnej, zgodność z założeniami polityki mobilności itd. Można więc powiedzieć, że poprzez spełnienie 

tych kryteriów, wybierane projekty są zgodne z celem głównym i celami szczegółowymi RPO WM 2014-2020. 

Wagi kryteriów uwzględniają ważność przedsięwzięć dla Komisji Europejskiej jak również priorytety wynikające 

z krajowych dokumentów planistycznych i tym samym celów RPO WM 2014-2020. Tworząc kryteria i ich 

punktację, brano pod uwagę to, czy i jak poszczególne rodzaje projektów będą mogły spełniać stawiane 

wymagania. 

Eksperci oceniający wnioski zwracali uwagę na fakt, że omawiane już wcześniej kryterium merytoryczne 

szczegółowe Podwyższenia standardu energetycznego budynku, wyrażone wskaźnikiem EPh+w jest niemożliwe do 

spełnienia w przypadku budynków służby zdrowia, w których zazwyczaj wskaźnik ten jest większy niż punktowana 

wartość – mniejsza bądź równa 65 kWh/ (m2 x rok). Przez to wnioski dotyczące takich obiektów nie otrzymują 

punktów w tym kryterium, pomimo że są one wartościowe i istotne dla regionu. Wskaźnik ten powinien być 

zwiększony w odniesieniu do obiektów służby zdrowia. 

Kolejnym problematycznie wycenionym kryterium jest kryterium nr 9 dla Działania 4.2 typ projektu 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – w ramach planów inwestycyjnych dla subregionów 

objętych OSI problemowymi Efektywność kosztowa. Kryterium punktuje inwestycje, w których średnia wartość 

dofinansowania UE jednego, zmodernizowanego energetycznie budynku jest niższa niż 285 338 euro. Ponownie, 

w przypadku obiektów służby zdrowia kryterium to jest zazwyczaj nieosiągalne, gdyż inwestycje w obiekty służby 

zdrowia dotyczą zazwyczaj dużych, rozczłonkowanych budynków (kilka pawilonów), dla których przeprowadza 

się jeden audyt energetyczny. W takim przypadku rozsądniejszym byłoby kryterium odnoszące się do kubatury 

modernizowanego budynku. 

Ponadto, jak twierdzą uczestnicy grupowych wywiadów pogłębionych, jako że kwoty podawane w opisach 

kryteriów odnoszących się do efektywności kosztowej były określane w momencie tworzenia programu są one 

obecnie zaniżone w stosunku do cen panujących na rynku, które znacznie od tego czasu wzrosły. Szacuje się, że 

ze względu na popyt w sektorze budownictwa przyszły rok może być jeszcze gorszy pod tym względem i na rynku 

budowlanym będą żądane jeszcze wyższych ceny za te same prace i materiały. W tym świetle kryterium 

efektywności kosztowej określone na poziomie 285 338 euro jest nieosiągalne dla większości obecnie 

realizowanych projektów budowlanych. Dodatkowo kryterium to szczególnie dyskryminuje duże, złożone 

obiekty. Dlatego też sugeruje się podniesienie pułapu efektywności kosztowej projekt o ok. 30%, czyli do wartości 

370 940 euro. 

Należy także wspomnieć, że w Działaniu tym istnieje również inne kryterium (merytoryczne szczegółowe) 

dotyczące efektywności kosztowej – kryterium nr 3 Efektywność kosztowa: zmniejszenie zużycia energii 

oceniające efektywność kosztową badanego projektu w porównaniu z efektywnością kosztową innych złożonych 

w danym konkursie projektów. W takiej sytuacji, zdaniem ekspertów zewnętrznych oceniających projekty, należy 

rozważyć konieczność wprowadzania dodatkowego, kwotowego kryterium oceny efektywności kosztowej. 

Problem efektywności kosztowej dotyczy także Działania 4.1 typ projektu Infrastruktura do produkcji i dystrybucji 

energii ze źródeł odnawialnych15 i kryterium merytoryczne szczegółowe nr 4 Efektywność kosztowa: nakład 

środków finansowych UE na wyprodukowanie 1 MWh energii. Kryterium to promuje projekty bazujące na 

przeciętnych, tanich technologiach i tym samym nie przyznaje punktów za zastosowanie nowoczesnych, ale 

jednocześnie bardziej kosztownych technologii produkcji i dystrybucji energii. 

Ogólnie należy stwierdzić, że oceniane kryteria wyboru są niesprzeczne, rozłączne i charakteryzują się 

wewnętrzną spójnością w ramach poszczególnych naborów. Pomimo to zdarzały się przypadki sprzecznych 

opisów w ramach kryterium, w szczególności zasad i opisu przyznawania punktów. Sytuacje takie rozwiązywane 

były na posiedzeniach grup roboczych.  

 

                                                                 
15 Kryteria wyboru projektów przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WM 2014-2020 na XXI posiedzeniu w dniu 10 lutego 2017 r. 
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Przyjęty katalog kryteriów zapewnia wybór projektów niestandardowych, w tym także innowacyjnych. Duża 

liczba ocenianych elementów wniosku, daje szansę pokazania różnorodności projektów i takiej ich oceny, aby 

również niestandardowe projekty mogły być realizowane. 

W odniesieniu do zasady zrównoważonego rozwoju, wśród kryteriów formalnych i dostępu znajduje się szereg 

dotyczących bezpośrednio środowiska, np. (kryterium formalne nr 9) Zgodność dokumentacji środowiskowej 

z obowiązującymi przepisami krajowymi i unijnymi w zakresie ochrony środowiska, (kryterium dostępu nr 216) 

Zgodność projektu z właściwymi programami ochrony powietrza, (kryterium dostępu nr 317) Wpływ projektu na 

stan wód, zgodność projektu z przepisami dotyczącymi emisji zanieczyszczeń18 i inne. Również kryteria 

merytoryczne punktują zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem, np. wzrost wykorzystania energii 

odnawialnej, stopień poprawy efektywności energetycznej, zgodność projektu z Planem Gospodarki 

Niskoemisyjnej, stopień redukcji CO2 itd. 

Większość ekspertów pozytywnie ocenia kompletności kryteriów wyboru projektów w Osi Priorytetowej 4; 

nieliczne wyjątki opisano poniżej. 

W ramach Poddziałania 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, typ projektu 

Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej promowany jest zakup taboru niskoemisyjnego. Niestety w 

kryteriach wyboru nie uwzględniono związanej z tymi pojazdami infrastrukturze, chociażby tankowania, w 

związku z czym system kryteriów nie zapewnia całościowej odpowiedzi na zdiagnozowany problem i potrzebę 

realizacji celu Działania. Dlatego też, można by rozważyć opracowanie kryterium promującego całą logistykę 

ekologicznego transportu, infrastrukturę i zaplecze, promując również komplementarność z istniejącym 

systemem. Punkty premiujące mogłyby być przyznawane również za rozbudowę infrastruktury, a nawet 

udostępnienie tej infrastruktury innym odbiorcom, np. prywatnym użytkownikom środków transportu z 

alternatywnym napędem. 

Jako brakujące wskazano także kryterium dotyczące jakości (standardów modernizacji) ścieżek rowerowych 

realizowanych w Poddziałaniach 4.3.1 i 4.3.2. Wśród kryteriów merytorycznych znajduje się szereg kryteriów 

ilościowych, nie ma jednakże żadnego kryterium jakościowego, które pozwalałoby ocenić, czy budowa tej 

infrastruktury faktycznie poprawi warunki ruchu rowerowego, czy nie ulegną one zmianie, czy wręcz je pogorszy. 

Wprawdzie wśród kryteriów dostępu znajduje się kryterium dostępu Funkcjonalność ścieżek rowerowych19, 

jednakże sposób jego opisu, a tym samym oceny pozwala na bardzo uznaniowe jego traktowanie. Tym samym 

nie ma możliwości oceny jakości samej ścieżki rowerowej. Dlatego też wydaje się koniecznym stworzenie nowego 

kryterium merytorycznego szczegółowego odwołującego się do dokumentu zewnętrznego dotyczącego 

standardów infrastruktury rowerowej. Nie ma wprawdzie takiego dokumentu dotyczącego Mazowsza, ale są 

standardy warszawskie lub dotyczące innych miast, które mogłyby być tutaj przywołane (lub stanowić podstawę 

do opracowania stosownego dokumentu). 

W konkursie w Poddziałaniu 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT – typ projektu „Parkingi Parkuj i Jedź” 

wybierane były projekty służące przede wszystkim ograniczeniu ruchu samochodowego w Warszawie. 

W działaniu tym zabrakło kryterium odnoszącego się do położenia planowanego parkingu. Zdaniem ekspertów 

lepiej byłoby premiować zatrzymywanie ruchu samochodowego przed granicami Warszawy. Brak takiego 

kryterium skutkuje realizacją parkingów blisko centrum miasta, co nie rozwiązuje problemu kongestii (w 

poprzedniej perspektywie finansowej umożliwiło to m.in. budowę parkingu przy Metrze Wilanowska, czyli 

praktycznie w obszarze śródmiejskim). 

                                                                 
16 Działanie 4.1 typ projektu Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych (Kryteria wyboru projektów przyjęte 

przez Komitet Monitorujący RPO WM 2014-2020 na XXI posiedzeniu w dniu 10 lutego 2017 r.) 

17 Jw.  

18 Działanie 4.2 typ projektu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Kryteria wyboru projektów przyjęte przez Komitet 
Monitorujący RPO WM 2014-2020 na V posiedzeniu w dniu 20 listopada 2015 r.) 

19 Kryteria wyboru projektów przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WM 2014-2020 na XV posiedzeniu w dniu 15 lipca 2016 r.; kryteria 
wyboru projektów przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WM 2014-2020 na VII posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2016 r.; kryteria 
wyboru projektów przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WM 2014-2020 na XXI posiedzeniu w dniu 10 lutego 2017 r. 
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W konkursie dotyczącym Działania 4.1 i typu projektu 

Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł 

odnawialnych zastosowane zostało w 2016 roku 11 

kryteriów merytorycznych – szczegółowych. Generalnie 

nie mamy uwag wynikających z rozkładu ocen do 

zastosowanych kryteriów. Rozkład ocen we wszystkich 

najbardziej istotnych dla działania kryteriach 

(punktowanych do 9-10 punktów) potwierdza istotność 

kryterium dla właściwej oceny zgłaszanych projektów. 

Najbardziej zróżnicowane oceny wystąpiły w kryterium 

Wzrost wykorzystania energii odnawialnej. W kryterium 

tym projekty ocenione pozytywnie otrzymywały 

generalnie wyższe oceny niż projekty, które zostały 

ocenione negatywnie. 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Wzorcowy rozkład ocen projektów, które zostały ocenione negatywnie i projektów ocenionych pozytywnie 

wystąpił w kryterium Stopień wykorzystania potencjału w zakresie odnawialnych źródeł energii. W kryterium tym 

prawie 100% projektów ocenionych pozytywnie otrzymało maksymalną (10) liczbę punktów, a ok. 70% 

projektów, które zostały ocenione negatywnie otrzymało 0 punktów. Podobnie zgodny z oczekiwaniami rozkład 

ocen wystąpił w kryterium Projekty realizowane w partnerstwie (z kryterium tego zrezygnowano w kolejnym 

naborze w roku 2017). 

  

Źródło: opracowanie własne. 

Wątpliwości nasze co do właściwej oceny projektów budzi kryterium Edukacja ekologiczna. W kryterium tym tak 

samo (maksymalnie) oceniane były projekty które przeszły pozytywnie ocenę (prawie 100% projektów), jak 

również te, które były oceniane negatywnie (ponad 90% projektów). Z kryterium tego zrezygnowano w kolejnym 

naborze, w roku 2017, co z punktu widzenia rozkładu ocen należy ocenić pozytywnie. 
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Podobnie, dużego wpływu na wybór projektów nie miało kryterium Efektywność kosztowa. W kryterium tym 

100% ocenionych pozytywnie dostało najwyższa ocenę – 8 punktów, ale również ponad 80% projektów 

ocenionych negatywnie otrzymało także 8 punktów. Należy przypuszczać, że rezygnacja w kolejnych naborach 

z dwóch innych kryteriów kosztowych: kryterium Efektywność kosztowa: nakład środków finansowych UE na 1 

MW mocy zainstalowanej oraz kryterium Efektywność kosztowa: Nakład środków finansowych UE na 

jednostkową redukcję rocznej emisji CO2 zdywersyfikują bardziej oceny projektów w ramach omawianego 

kryterium. 

 

  

Źródło: opracowanie własne. 

 

W konkursie dla Działania 4.2 Efektywność energetyczna, dla typu projektu Termomodernizacja budynków 

użyteczności publicznej ocena projektów realizowana była w oparciu o 8 kryteriów merytorycznych – 

szczegółowych. Wątpliwości nasze budzą kryteria Zgodność projektu z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej oraz 

Obszar realizacji projektu. W obu tych kryteriach, w poszczególnych grupach punktowych występowała mniej 

więcej taka sama liczba projektów ocenionych negatywnie oraz tych ocenionych pozytywnie. W przypadku 

kryterium Zgodność projektu z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej ok. 90% projektów ocenionych pozytywnie 

otrzymało najwyższą ocenę w tym kryterium, ale także ok. 80% projektów ocenionych negatywnie otrzymało 

najwyższą ocenę. Świadczy to o tym, że kryterium Zgodność projektu z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej jest 

raczej kryterium dostępu, a nie kryterium merytorycznym. 

Z kolei w kryterium Obszar realizacji projektu maksymalną ocenę (w 2 punkty) otrzymało więcej projektów 

ocenionych negatywnie – ponad 60% niż projektów oceniony pozytywnie – ponad 50%. 
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Źródło: opracowanie własne. 

 

Z kolei pozytywnymi pod względem zróżnicowania ocen kryteriami są kryteria Wykorzystanie odnawialnych 
źródeł energii (OZE) oraz Podwyższenie standardu energetycznego budynku, wyrażone wskaźnikiem EPh + w. W obu 
kryteriach wystąpiła duża liczba projektów pozytywnych z wysokimi ocenami – w kryterium Wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii (OZE) ok.90%, zaś w kryterium Podwyższenie standardu energetycznego budynku, 
wyrażone wskaźnikiem EPh + w 65% - i relatywnie duża liczba projektów negatywnych z minimalnymi ocenami. 

 

  

Źródło: opracowanie własne. 

 

W tym samym działaniu, ale dla typu projektu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – w ramach 
planów inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI zastosowano w procedurze wyboru projektów 10 
kryteriów. Nasze zastrzeżenia budzą kryteria Projekt główny, Wsparcie udzielone przez przedsiębiorstwa usług 
energetycznych (ESCO) oraz Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE). We wszystkich tych kryteriach 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0 2 4

Kryterium: Zgodność projektu z 
Planem Gospodarki Niskoemisyjnej

TAK NIE

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0 1 2

Kryterium: Obszar realizacji 
projektu

TAK NIE

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0 4

Kryterium: Wykorzystanie 

odnawialnych źródeł energii (OZE)

TAK NIE

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0 1 2 3 4

Kryterium: Podwyższenie standardu 
energetycznego budynku, wyrażone 

wskaźnikiem EPh+w

TAK NIE



 
 

107 
 

liczba projektów ocenionych pozytywnie jak i negatywnie jest podobna lub taka sama. Świadczy to o braku 
zróżnicowania ocen, a tym samym małej skuteczności kryterium oraz występowaniu zbędnych kosztów w 
systemie oceny angażowanych w ocenę wniosków w odniesieniu do tych kryteriów. Szczególnie dotyczy to 
przypadku dwóch pierwszych kryteriów, gdzie zarówno projekty, które zakwalifikowały się do realizacji jak i 
projekty odrzucone otrzymały tą samą liczbę punktów równą 0. 

 

   

Źródło: opracowanie własne. 

 

Dobre efekty przyniosło zastosowanie kryterium 
Obszar realizacji projektu. W kryterium tym 
wszystkie projekty, które otrzymały ocenę 
pozytywną uzyskały po 1 punkcie, natomiast 
projekty z oceną negatywną dostały w tym 
kryterium 0 punktów. Jest to zupełnie inaczej niż 
dla typu projektu Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej, gdzie takie samo 
kryterium nie różnicowało projektów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Nie mamy uwag ani komentarzy (negatywnych ani pozytywnych) do pozostałych kryteriów wyboru projektów w 
Działaniu 4.2. Rozkłady ocen w tych kryteriach wskazują na ich poprawność i odpowiedniość dla merytorycznej 
oceny projektów. 
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Wśród analizowanych konkursów, w ramach Działania 4.2 odbył się jeden konkurs – nr RPMA.04.02.00-IP.01-14-
028/16 dotyczący termomodernizacji budynków użyteczności publicznej – w ramach planów inwestycyjnych dla 
subregionów objętych OSI problemowymi. Porównanie dwóch naborów nakierowanych na termomodernizację 
budynków użyteczności publicznej pokazuje, co jest oczywiste, większe zainteresowanie konkursem 
nieograniczonym do subregionów objętych OSI problemowymi – w konkursie tym złożono 422 wnioski, podczas 
gdy w konkursie dla beneficjentów z subregionów objętych OSI problemowymi – 38 wniosków. Jednocześnie 
należy stwierdzić znacznie lepsze oceny kryteriów formalnych w odniesieniu do wniosków beneficjentów z 
subregionów objętych OSI problemowymi – jedynie w kryterium formalnym 7 tylko jeden wniosek (co stanowi 
3% z ogólnej liczby 38 zgłoszonych wniosków) otrzymał ocenę negatywną. W przypadku konkursu szerokiego w 
kryterium to wyeliminowało 49 wnioskodawców (12%). Także w tym konkursie dla niektórych wnioskodawców 
problematycznymi okazały się kryteria formalne: Poprawność i kompletność złożenia wniosku o dofinansowanie 
projektu oraz załączników, Wnioskodawca (oraz Partnerzy) nie podlega/ podlegają wykluczeniu z ubiegania się o 
dofinansowanie, Kwalifikowalność wnioskodawcy, Zgodność z Regulaminem Konkursu / formularzem projektu 
pozakonkursowego, Zgodność dokumentacji środowiskowej z obowiązującymi przepisami krajowymi i unijnymi 
w zakresie ochrony środowiska, Zgodność projektu z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, Zgodność projektu 
z zasadą równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowe 
kryterium formalne – Obszar realizacji projektu – spełnili wszyscy wnioskodawcy w konkursie dla subregionów 
objętych OSI problemowymi. Uczestnicy konkursu dla subregionów objętych OSI problemowymi także poradzili 
sobie lepiej kryteriami dostępu. Jedynie w przypadku kryterium Zgodność projektu z przepisami dotyczącymi 
emisji zanieczyszczeń jeden z wnioskodawców został oceniony negatywnie, podczas gdy w konkursie otwartym 
we wszystkich kryteriach dostępu od 7 do 15 wniosków oceniano negatywnie.  

Podsumowując, można stwierdzić, że uczestnicy konkursu dotyczącego termomodernizacji budynków 
użyteczności publicznej – w ramach planów inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi, byli 
lepiej przygotowani do składania wniosków niż uczestnicy podobnego tematycznie konkursu otwartego. 

W Poddziałaniu 4.3.1 – Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza i rozwój mobilności miejskiej, wśród 
analizowanych znalazły się dwa konkursy: nr RPMA.04.03.01-IP.01-14-026/16 (typ projektu: Ścieżki i 
infrastruktura rowerowa) oraz RPMA.04.03.01-IP.01-14-027/16 (typ projektu: Rozwój zrównoważonej 
mobilności miejskiej) – oba skierowane do subregionów objętych OSI problemowymi. Nie mamy więc tutaj 
możliwości porównania wyników tych konkursów z wynikami konkursów nieograniczonych do subregionów 
objętych OSI problemowymi. W obu powyższych konkursach złożono 14 i 11 wniosków odpowiednio w konkursie 
026/2016 i konkursie 027/2016. W konkursie 027/2016 wszystkie złożone wnioski otrzymały oceny pozytywne w 
kryteriach formalnych. W konkursie 026/2016 część wniosków otrzymała oceny negatywne w kryteriach 
formalnych: Kwalifikowalność wydatków, Zgodność z Regulaminem Konkursu / formularzem projektu 
pozakonkursowego, Specyficzne kryteria dotyczące danego działania/poddziałania, Zgodność dokumentacji 
środowiskowej z obowiązującymi przepisami krajowymi i unijnymi w zakresie ochrony środowiska oraz Zgodność 
projektu z zasadą równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, z 
których najgorzej wypadła ocena w kryterium Zgodność dokumentacji środowiskowej z obowiązującymi 
przepisami krajowymi i unijnymi w zakresie ochrony środowiska – 4 oceny negatywne wśród 14 złożonych 
wniosków aplikacyjnych. W obu tych konkursach nie było problemów z dodatkowym kryterium formalnym – 
spełnili je wszyscy potencjalni beneficjenci. 

Oba analizowane konkursy w Poddziałaniu 4.3.2 – RPMA.04.03.02-IP.01-14-009-16 oraz RPMA.04.03.02-IP.01-
14-011-16 dotyczyły Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. W konkursie 011/2016 dla Poddziałania 4.3.2 – 
Mobilność miejska w ramach ZIT (typ projektu: Parkingi „Parkuj i Jedź”) większość kryteriów merytorycznych – 
szczegółowych, tj. 8 na 10 nie różnicuje projektów lub różnicuje je w bardzo małym stopniu. Dotyczy to w 
szczególności kryteriów: Liczba miejsc postojowych dla samochodów osobowych w ramach projektu, Odległość 
od punktu przesiadkowego transportu publicznego, Obiekty kubaturowe lub przestrzeni publicznych wyłonione w 
ramach konkursu architektonicznego, architektoniczno-urbanistycznego lub urbanistycznego, Zgodność projektu 
z programem rewitalizacji, Sprzyjanie oszczędnemu, efektywnemu i wydajnemu wydatkowaniu środków oraz 
zapewnianie realizacji wskaźników z zachowaniem efektywności kosztowej. W przypadku tych kryteriów zarówno 
projekty zakwalifikowane do realizacji – ocenione pozytywnie, jak i niezakwalifikowane – ocenione negatywnie 
dostawały taka samą maksymalną lub minimalną liczbę punktów. Kryteria te nie wywarły dużego wpływu na 
rezultat konkursu. 
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Źródło: opracowanie własne. 
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Kryterium najlepiej różnicującym oceny w tym 
poddziałaniu jest kryterium Powiązanie z układem 
ścieżek rowerowych. W kryterium tym 100% 
ocenionych negatywnie otrzymało 0 punktów, zaś 
ok. 80% projektów ocenionych pozytywnie 
otrzymało 8 punktów (maksimum w tym 
kryterium). 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

W konkursie 009/2016 dla Poddziałania 4.3.2 – Mobilność miejska w ramach ZIT (typ projektu: Ścieżki i 
infrastruktura rowerowa) zastosowano 10 kryteriów oceny merytorycznej szczegółowej. W przypadku tego 
poddziałania kryterium nie różnicującym projekty okazało się kryterium Wspólne oznakowanie tras rowerowych 
dla WOF. Zarówno projekty ocenione pozytywnie jak i negatywnie otrzymały w tym kryterium po dwa punkty. 
Problematycznym w tym konkursie okazało się także kryterium Zgodność projektu z programem/-ami 
rewitalizacji. W tym kryterium ponad 90% projektów ocenionych pozytywnie otrzymało 0 punktów. 

 

  

Źródło: opracowanie własne. 

 

W przypadku tego poddziałania dobrze różnicującymi projekty okazały się kryteria Towarzysząca infrastruktura 
rowerowa oraz Wydłużenie sieci tras rowerowych. W przypadku pierwszego z wymienionych kryteriów ponad 
80% projektów ocenionych pozytywnie otrzymało maksymalną, możliwą ocenę – 5 punktów, natomiast w 
przypadku kryterium drugiego ponad 60% projektów ocenionych pozytywnie otrzymało ocenę maksymalną – 8 
punktów, a 100% projektów ocenionych negatywnie ocenę 2 punkty. 
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Źródło: opracowanie własne. 

 

Nie mamy uwag ani komentarzy (negatywnych ani pozytywnych) do pozostałych kryteriów wyboru projektów w 
Poddziałaniu 4.3.2. Rozkłady ocen w tych kryteriach wskazują na ich poprawność i odpowiedniość dla 
merytorycznej oceny projektów. 
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Ocena sposobu sformułowania i skuteczności kryteriów OP V 

 

W większości przypadków kryteria wyboru projektów OP V są sformułowane właściwie, tj. posiadają zrozumiałą 

i precyzyjną definicję, są poprawne merytorycznie, obiektywne, łatwe do weryfikacji i jednoznaczne oraz nie 

generują niepotrzebnych kosztów w procesie oceny projektów. 

Pomimo tej ogólnej pozytywnej ocen, w odniesieniu do niektórych kryteriów sugeruje się wprowadzenie korekt 

w celu umożliwienia lepszego przygotowania wniosków przez beneficjentów z jednej strony i ulepszenia procesu 

oceny z drugiej. 

Kryterium wymagającym naszym zdaniem korekty opisu ze względu na jego zbyt dużą restrykcyjność, a przez to 

możliwość odrzucenia wartościowych projektów, jest przyjęte w Działaniu 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu, 

typ projektu Rozwój kompleksowych systemów małej retencji zgodnie z Programem Małej Retencji dla 

Województwa Mazowieckiego oraz zabezpieczenia spływu wód wezbraniowych i w Działaniu 5.2 Gospodarka 

odpadami, typ projektu Rozwój infrastruktury selektywnego systemu zbierania odpadów komunalnych, ze 

szczególnym uwzględnieniem budowy i modernizacji Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

(PSZOK) kryterium merytoryczne szczegółowe Gotowości projektu do realizacji. Kryterium to promuje projekty 

posiadające pozwolenie na budowę/ realizację inwestycji lub prawomocne pozwolenie wodnoprawne. Zdaniem 

ekspertów, szczególnie w przypadku projektów wieloletnich, wymóg posiadania kompletnej dokumentacji 

(budowlanej) – a na to przekłada się wymóg posiadania pozwolenia na budowę – jest nieuzasadniony i generuje 

dodatkowe koszty w przypadku konieczności powtórnego uzyskania pozwolenia na budowę, które może okazać 

się konieczne, gdy w skutek długotrwałości procedur oceny i zatwierdzania projektu do realizacji wydane 

pozwolenie straci ważność (pozwolenie na budowę jest ważne 3 lata, to znaczy, że inwestycję należy rozpocząć 

w okresie 3 lat od jego wydania). Dotyczy to także wszelkich uzgodnień związanych z wydaniem pozwolenia na 

budowę, np. zgody na czasowe zajęcie terenu pod budowę infrastruktury sieciowej, które w tym okresie mogą 

stracić ważność. W związku z powyższym proponuje się dla wszystkich nowych naborów uściślenie kryterium 

Gotowości projektu do realizacji poprzez uzupełnienie zapisu uściślające okres obowiązywania pozwolenia na 

budowę na czas nie krótszy niż 6 miesięcy od podpisania umowy. 

W opinii ekspertów zewnętrznych oceniających wnioski wśród kryteriów merytorycznych szczegółowych są także 

takie, do oceny których wcale nie jest potrzebna wiedza ekspercka. Dotyczy to np. kryterium dotyczącego obszaru 

realizacji projektu i oceny czy projekt dotyczy gminy wiejskiej (miejsko-wiejskiej) czy miejskiej. Zdaniem 

ekspertów – kryteria, w których wszystko da się skwantyfikować i przeliczyć na punkty według wzoru są 

„bezpieczniejsze” dla systemu wyboru, ponieważ są całkowicie jednoznaczne. Jednakże sztywne, bezpieczne z 

tego punktu widzenia kryteria mogą powodować utratę bardzo cennych projektów, które czasem wymykają się 

kwantyfikacji. Z drugiej strony należy brać pod uwagę fakt, iż wszystkie kryteria uznaniowe są droższe od 

kryteriów skwantyfikowanych – wymagają większego nakładu pracy, a w przypadku odwołań mogą okazać się 

niejednoznaczne. Dlatego też kryteria określone ścisłymi wzorami i punktami powinny współwystępować z 

kryteriami dającymi przestrzeń dla eksperckiej oceny. Uważamy, że w Załączniku 3 a - Kryteria wyboru projektów 

dla poszczególnych osi priorytetowych, działań/ poddziałań – dla EFRR proporcje pomiędzy oboma rodzajami 

kryteriów zostały ustalone właściwie. 

W przypadku kryteriów dostępu w Działaniu 5.1 typ projektu Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami 

katastrofalnymi duże znacznie mają regulacje Wojewody Mazowieckiego, na które Instytucja Zarządzająca RPO 

WM nie ma znaczącego wpływu. W typ przypadku kryterium kompatybilności projektowanego podsystemu z 

istniejącym systemem sterowania i kontroli Wojewody Mazowieckiego jako Szefa Obrony Cywilnej w 

województwie mazowieckim… jest jak najbardziej poprawne i istotne dla późniejszego właściwego 

funkcjonowania projektów. Dlatego też, w przypadku dalszego braku rekomendacji Wojewody odnośnie 

zintegrowanego systemu ostrzegania, należy rozważyć konieczność realokacji środków na inne typy projektów. 

 



 
 

113 
 

Są także kryteria, co do których eksperci mają uwagi ze względu na nieprecyzyjne ich sformułowanie. Takie 

kryteria dają ekspertowi zbyt dużą dozę dowolności w trakcie dokonywania oceny, ale przede wszystkim 

umożliwiają wnioskodawcom bardzo szeroką i dowolną interpretację, co nie jest właściwe. 

W Działaniu 5.3 Dziedzictwo kulturowe jednym z kryteriów, które naszym zdaniem wymagałoby ulepszenia jest  

kryterium dostępu Analiza popytu zastosowane dla typu projektu Poprawa dostępności do zasobów kultury 

poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie20, a także dla typu projektu Wzrost regionalnego potencjału 

turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych21. Pomimo stosunkowo precyzyjnego opisu, zdaniem 

ekspertów oceniających wnioski, wnioskodawcy dosyć dowolnie interpretowali kryterium, szczególnie w 

odniesieniu do obiektów nowych, niebędących w momencie przygotowywania wniosku w użytkowaniu. W 

związku z faktem, że dla nowoprojektowanych obiektów nie ma możliwości podania dokładnych danych, wszelkie 

analizy bazują jedynie na szacunkach liczby osób odwiedzających. Pomimo że w opisie kryterium jest podane 

wyjaśnienie, że analiza popytu powinna bazować na wykonaniu konkretnych analiz, badań określających 

zapotrzebowanie na dany projekt (np. ankiety), wydaje się, że wnioskodawcy w różny sposób podchodzili do tego 

wymogu. W takiej sytuacji, pomimo że korzystali z ankiet, sposób ich realizacji i grupy respondentów były na tyle 

różne, że wyniki okazywały się nieporównywalne lub wręcz niemiarodajne. Czasem także zdarzało się, że 

ankietyzacja nie była przeprowadzona, a szacunek był dokonywany w inny sposób. Jako że jest to kryterium 

dostępu, wykonanie jakiejkolwiek analizy popytu dopuszczało projekt do dalszej oceny. Dopiero w dalszej 

kolejności, w kryterium merytorycznym oceniano jakość samej analizy i wzrost liczby osób korzystających z 

planowanego projektu. Pomimo że samo kryterium oceniamy jako poprawne, w zaistniałej sytuacji zasadnym 

wydaje się jeszcze dokładniejsze dookreślenie, w jakim przypadku ocena w tym kryterium może być pozytywna 

tak, aby możliwość odrzucenia projektu na etapie oceny kryteriów dostępu w przypadku nie przedstawienia 

poprawnie przeprowadzonej analizy była jednoznaczna. Zaleca się także poinformowanie ekspertów 

oceniających odnośnie warunków spełniających/ niespełniających to kryterium. 

Kolejna uwaga na temat prawidłowości opisów kryterium dotyczy kryteriów w Działaniu 5.3 Dziedzictwo 

kulturowe, typ projektu Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych 

– kryterium dostępu nr 1 Projekt objęty ochroną zabytków22 oraz kryterium merytorycznego szczegółowego nr 

423 i 524 Położenie obiektu na obszarze objętym ochroną konserwatorską. Fakt wpisu do rejestru zabytków, jeżeli 

jest to poparte załącznikiem, jest dosyć prosty do sprawdzenia, natomiast jeżeli chodzi o park kulturowy, 

wnioskodawcy mylą, nie rozumieją tego terminu i często nie podają odwołania do Listy parków kulturowych 

(podanej na przykład na stronach internetowych Narodowego Instytutu Dziedzictwa: 

https://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/Parki_kulturowe/Zestawienie_parkow/miejsce.ph

p?ID=30) , przez co właściwa ocena wniosku jest trudniejsza. Dlatego też dodatkowe działania informacyjne w 

tym zakresie zarówno w stosunku do beneficjentów jak i ekspertów oceniających wydają się konieczne. 

Pomimo powyższej uwagi i, jak wspomnieli eksperci – trudniejszej oceny wniosku, faktycznie przeprowadzona 

ocena okazała się poprawna. Potwierdza to rozkład ocen: 50% projektów ocenionych negatywnie otrzymało 0 

                                                                 
20 Kryterium dostępu nr 2, Kryteria wyboru projektów przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WM na IX posiedzeniu w dniu 19 lutego 2016 

r. 

21 Kryterium dostępu nr 3, Kryteria wyboru projektów przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WM na IX posiedzeniu w dniu 19 lutego 2016 
r. 

22 Kryteria wyboru projektów przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WM na IX posiedzeniu w dniu 19 lutego 2016 r. oraz Kryteria wyboru 
projektów przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WM na XVII posiedzeniu w dniu 21 października 2016 r.  

23 Kryteria wyboru projektów przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WM na XVII posiedzeniu w dniu 21 października 2016 r. 

24 Kryteria wyboru projektów przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WM na IX posiedzeniu w dniu 19 lutego 2016 r. 
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punktów i tyle samo projektów ocenionych negatywnie 

otrzymało 1 punkt. W przypadku projektów ocenionych 

pozytywnie, znakomita ich większość – 85% otrzymała w 

tym kryterium 1 punkt. 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Przyjęte kryteria są mierzalne, aczkolwiek sposób sformułowania kryteriów wyboru projektów oraz ich treść 

w niektórych przypadkach umożliwia ich różną interpretację. Problem ten dotyczy merytorycznego 

szczegółowego Udostępnienie zasobów w Internecie dla Działania 5.3 i obu typów projektów (szerzej na ten temat 

dalej). 

Skuteczność kryteriów 

Szereg kryteriów w Osi Priorytetowej V odnosi się do wymogów RPO WM 2014-2020 oraz przywołanych w nim 

dokumentów nadrzędnych, w związku z czym można stwierdzić, że poprzez spełnienie tych kryteriów, wybierane 

projekty są zgodne z celem głównym i celami szczegółowymi RPO WM. 

Zdaniem ekspertów, są jednakże kryteria, które powodują mniejsze zainteresowanie poszczególnymi 

ogłaszanymi konkursami i tym samym mogą ostatecznie wpłynąć na nieosiągnięcie założonych celów. 

Przykładem może być tutaj kryterium dostępu nr 1 dla Działania 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu, typ projektu 

Rozwój kompleksowych systemów małej retencji zgodnie z Programem Małej Retencji dla Województwa 

Mazowieckiego oraz zabezpieczenia spływu wód wezbraniowych „Zgodność z Ramową Dyrektywą Wodną, 

Dyrektywą Powodziową i Dyrektywą Siedliskową”. Dla tego kryterium w opisie podano: „Współfinansowane 

będą: (1) projekty niemające negatywnego wpływu na stan lub potencjał jednolitych części wód, które znajdują 

się na listach nr 1 będących załącznikami do Masterplanów dla dorzeczy Odry i Wisły. (2) projekty, które mają 

znaczący wpływ na stan lub potencjał jednolitych części wód i które mogą być zrealizowane tylko po spełnieniu 

warunków określonych w artykule 4.7 RDW, znajdujących się na listach nr 2 będących załącznikami do 

Masterplanów dla dorzeczy Odry i Wisły, pod warunkiem zatwierdzenia aktualizacji Planów Gospodarowania 

Wodami do momentu zakończenia naboru”. Kryterium to wynika z Umowy Partnerstwa i jej aktualizacji z roku 

2017. Jednakże nieprzyjęcie przez Komisję Europejską aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami dodatkowo 

zmniejszyło zainteresowanie tego typu projektami. Już podczas naboru w ramach konkursu wpływały do IP 

oficjalne informacje na temat braku możliwości spełnienia tego kryterium przez szereg wnioskodawców. 

W zaistniałej sytuacji proponuje się przeprowadzenie analizy popytu/podaży dla możliwych projektów Działania 

5.1 i w zależności od wyników tej analizy podjąć decyzję o realokacji środków do innych działań, w których podaż 

projektów jest większa. 
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Niejasne, ze względu na bardzo prostą punktację (0 lub 2 pkt) jest kryterium merytoryczne szczegółowe nr 625, 

826 i 727 Udostępnienie zasobów w Internecie w Działaniu 5.3 Dziedzictwo kulturowe. Potencjalni beneficjenci 

otrzymują punkty w tym kryterium za udostępnienie zbiorów w Internecie. Jednakże brak precyzyjnego opisu 

dotyczącego zawartości i rodzaju udostępnianych zbiorów, jak również miejsca udostępnienia powodują, że 

wnioskodawcy udostępniają także w Internecie zbiory (informacje), które nie są na tyle wartościowe, że powinny 

być udostępniane w Internecie lub udostępniają zbiory w miejscach sieci do tego nieprzeznaczonych. 

Zaproponowana punktacja uniemożliwia ocenę poprawności uzasadnienia udostępnienia zbiorów – możliwe jest 

jedynie przyznanie punktów w przypadku, gdy udostępnienie nastąpiło lub nieprzyznanie, gdy nie było 

udostepnienia. Dlatego też proponuje się rozważenie przez grupę roboczą wprowadzenie dodatkowej pośredniej 

punktacji za niewłaściwe lub niewyczerpujące uzasadnienie udostępnienia zasobów w Internecie lub wytyczną 

do oceny nt. nieprzyznawania punktów w tym kryterium, gdy udostępnienie z jakichś powodów planowane jest 

w sposób niewłaściwy, np. 1 punkt – w przypadku gdy zasób został udostępniony jedynie na stornie podmiotu 

będącego jego właścicielem, lub 2 punkty – gdy zasób został udostępniony na stronie właściciela oraz stronie 

obcej powiązanej tematycznie i odpowiadającej charakterowi zasobu. 

Analiza wyników ocen dla tego kryterium wskazała ponad 80% ocen 2-punktowych dla projektów skutecznych i 

niewiele ponad 50% ocen 2-punktowych dla projektów nieskutecznych. Tak więc kryterium to wydaje się zasadne 

i powinno zostać utrzymane z ewentualną poprawką polegającą na wprowadzeniu oceny pośredniej, o czym 

wspomniano powyżej. 

W odniesieniu do zasady zrównoważonego rozwoju, wśród kryteriów dostępu dotyczących działań mogących 

szczególnie duży wpływ na środowisko (Działania 5.1, 5.2, 5.4) znajdują się kryteria dotyczące bezpośrednio 

środowiska, np. zgodność projektu ze Strategicznym planem adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na 

zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030, zgodność z Ramową Dyrektywą Wodną, Dyrektywą 

Powodziową oraz Dyrektywą Siedliskową, zgodność ze Strategią Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko oraz 

zgodność z założeniami Priorytetowych Ram Działań dla sieci Natura 2000 na Wieloletni Program Finansowania 

UE w latach 2014-2020. 

W konkursach dotyczących Działania 5.1 i typu projektu Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami 
katastrofalnymi stosowane były początkowo 4, a potem 3 kryteria merytoryczne – szczegółowe. Nie mamy uwag 
wynikających z rozkładu ocen do zastosowanych kryteriów. Pozytywnie też oceniamy, w kolejnych po 2015 roku 
naborach, decyzje o rezygnacji z kryterium Obszar realizacji projektu i obniżenie wag punktowych kryteriów 
Zasięg terytorialny/ Zasięg projektu oraz Edukacja w zakresie wiedzy o zagrożeniach, sygnałach alarmowych i 
komunikatach ostrzegawczych. W przypadku kryterium Obszar realizacji projektu taką samą liczbę punktów 
otrzymywały projekty, które zostały ocenione pozytywnie jak i te które zostały ocenione negatywnie. W 
przypadku kryterium Zasięg terytorialny/ Zasięg projektu prawie 90% projektów, które zostały pozytywnie 
ocenione dostawało maksymalną liczbę punktów w tym kryterium, natomiast w przypadku projektów, które 
zostały ocenione negatywnie rozkład punktacji jest równy – 25% projektów w każdym z przedziałów punktowych. 
Rozkład ocen w odniesieniu do projektów ocenionych pozytywnie jak i negatywnie świadczy o mniejszym 
znaczeniu tego kryterium – tak więc decyzja o obniżeniu jego wagi z 8 do 5 punktów była słuszna. 

 

                                                                 
25 Typ projektu Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie, kryteria wyboru projektów przyjęte 

przez Komitet Monitorujący RPO WM na IX posiedzeniu w dniu 19 lutego 2016 r. 

26 Typ projektu Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych, kryteria wyboru projektów przyjęte 
przez Komitet Monitorujący RPO WM na IX posiedzeniu w dniu 19 lutego 2016 r. 

27 Typ projektu Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych, kryteria wyboru projektów przyjęte 
przez Komitet Monitorujący RPO WM na XVII posiedzeniu w dniu 21 października 2016 r. 
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Źródło: opracowanie własne. 

W konkursie dotyczącym Działania 5.1 i typu projektu 
Wzmocnienie potencjału straży pożarnej zastosowane 
zostało 9 kryteriów merytorycznych – szczegółowych. W 
przypadku tego typu projektów pewne wątpliwości 
budzi kryterium Pozyskanie wsparcia przez JST/OSP na 
zakup wyposażenia w ramach RPO WM 2007-2013.  
Podobnie jak w przypadku projektów typu Systemy 
wczesnego ostrzegania przed zjawiskami 
katastrofalnymi, to kryterium także nie ma większego 
wpływu na wybór projektów – stwierdzamy taki sam % 
projektów (ok. 100%), które zostały ocenione 
pozytywnie, jak i projektów ocenianych negatywnie. Tak 
więc kryterium należy uznać za kryterium dostępu, a nie 
kryterium merytoryczne. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Także kryteria Stan wyposażenia OSP oraz Potencjał jednostki OSP dla której kupowany jest sprzęt w ramach 
projektu nie wpływają zbytnio na pozytywne bądź negatywne oceny projektów, gdyż w obu przypadkach oceny 
obu grup projektów są na podobnym poziomie. Dodatkowo, w przypadku kryterium Stan wyposażenia OSP 
zarówno projekty ocenione pozytywnie jak i negatywnie otrzymywały w większości maksymalną liczbę punktów 
w tym kryterium. 

 

0%

20%

40%

60%

80%

0 2

Kryterium: Obszar realizacji projektu

TAK NIE

0%

20%

40%

60%

80%

100%

5 10 15 20

Kryterium: Zasięg terytorialny 

TAK NIE

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0 4

Kryterium: Pozyskanie wsparcia przez 
JST/OSP na zakup wyposażenia w 

ramach RPO WM 2007-2013

TAK NIE



 
 

117 
 

  

Źródło: opracowanie własne. 

Wzorcowymi niejako kryteriami dla tego typu projektów są kryteria Zaangażowanie wkładu własnego 
wykonawcy oraz Rodzaj samochodu ratowniczo-gaśniczego. Oba te kryteria – wysoko punktowane: 10 i 12 pkt, 
odpowiednio – wpływały istotnie na wybór projektów. Projekty, które dostawały minimalną liczbę punktów (lub 
0) nie kwalifikowały się do realizacji, zaś projekty, które otrzymywały dużą liczbę punktów były realizowane. 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Nie mamy uwag ani komentarzy (negatywnych ani pozytywnych) do pozostałych kryteriów wyboru projektów w 
Działaniu 5.1. Rozkłady ocen w tych kryteriach wskazują na ich poprawność i odpowiedniość dla merytorycznej 
oceny projektów. 
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Jeżeli chodzi o Działanie 5.2 i typ projektu Rozwój 
infrastruktury selektywnego systemu zbierania odpadów 
komunalnych, ze szczególnym uwzględnieniem budowy i 
modernizacji Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych (PSZOK), do oceny projektów zastosowano 
8 kryteriów merytorycznych – szczegółowych. W tym 
działaniu i dla tego typu projektu kryterium bez 
większego praktycznego znaczenia okazało się kryterium 
Zasięgu projektu. Maksymalną ocenę 5 pkt. otrzymało w 
tym przypadku 100% projektów ocenionych negatywnie, 
jak również 100% projektów ocenionych pozytywnie. 
Sugeruje się uznanie tego kryterium jako jednego z 
kryteriów dostępu. 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Także w Działaniu 5.2, w tym samym jak powyżej typie 
projektu – kryterium, które również wzbudziło nasze 
pewne wątpliwości pod względem poprawności ocen, 
okazało się kryterium Promocyjna akcja edukacyjna 
dotycząca selektywnego zbierania odpadów. W 
kryterium tym zarówno projekty ocenione pozytywnie, 
jak również wszystkie projekty, które zostały ocenione 
negatywnie otrzymywały maksymalną liczbę punktów 
(5). Tak więc kryterium to nie jest kryterium 
wartościującym projekty. 

 

 

Źródło: opracowanie własne.  

Dobrymi kryteriami, z punktu widzenia wyboru najbardziej odpowiednich projektów do realizacji, w tym działaniu 
okazały się kryteria Liczba frakcji odpadów objętych selektywnym zbieraniem odpadów oraz związane z nim 
kryterium Kompleksowość projektu. Oba kryteria są wysoko punktowane: pierwsze na poziomie 12 pkt 
(najwyższa punktacja w tym działaniu), a drugie na poziomie 10 pkt. 

  

Źródło: opracowanie własne.  
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Nie mamy uwag ani komentarzy (negatywnych ani pozytywnych) do pozostałych kryteriów wyboru projektów w 
Działaniu 5.2. Rozkłady ocen w tych kryteriach wskazują na ich poprawność i odpowiedniość dla merytorycznej 
oceny projektów. 

 

W działaniu 5.3, typ projektu Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne 
wykorzystanie w procesie wyboru projektów zastosowano 15 kryteriów merytorycznych szczegółowych i 3 
kryteria merytoryczne dostępowe. W tym działaniu, kryterium które nie różnicowało projektów było kryterium 
Zgodność projektu z programem rewitalizacji. 100% projektów ocenionych pozytywnie jak i 100% ocenionych 
negatywnie otrzymała w tym kryterium 0 punktów. Jako że zostało to spowodowane brakiem w tym czasie 
zatwierdzonych programów rewitalizacji w Wykazie programów rewitalizacji województwa mazowieckiego – nie 
uważamy tego kryterium za problematyczne z punktu widzenia realizacji działania. Jednakże nie w pełni 
różnicującym kryterium w tym działaniu okazało się kryterium Zgodność ze Strategią OMW. W tym przypadku, w 
naborze 13 ok 55% projektów ocenionych pozytywnie i tyle samo projektów ocenionych negatywnie otrzymało 
1 pkt, a 45% projektów ocenionych negatywnie i tyle samo ocenionych pozytywnie 0 punktów, natomiast w 
naborze poprzednim – 12 55% projektów ocenionych pozytywnie i prawie 30% projektów ocenionych 
negatywnie otrzymało 1 punkt, natomiast 0 punktów otrzymało w tym naborze 45% projektów ocenionych 
pozytywnie i ok. 70% projektów ocenionych negatywnie.

  

Źródło: opracowanie własne.  

Uwaga: W przypadku kryterium Upowszechnienie oferty kulturalnej, ze względu na szczegółowość opisu kryterium i jego skali punktowej, 
przypadek pośredniej punktacji (oceny 3 i 5 punktów) w stosunku do punktacji założonej w kryterium (6, 4, 2, lub 0 punktów) nie powinien 
mieć miejsca. Powyższe, przekazane nam dane mogą więc świadczyć o błędzie w ocenie któregoś z ekspertów. W przypadku kryterium 
Projekty przyczyniające się do rozwoju oferty kulturalno-edukacyjnej ocena pośrednia 5 może także wynikać z uśrednienia ekspertów, jaka 
wystąpiła w przypadku rozbieżności ich ocen.  

W działaniu tym jest kilka kryteriów, w których jest taka sama liczba projektów ocenione negatywnie jak i tych 
ocenione pozytywnie, które otrzymywały dużą (maksymalną) liczbę punktów. Najwyraźniej widoczne jest to w 
kryteriach: Upowszechnienie oferty kulturalnej (do zdobycia było 6 punktów, rozkład pomiędzy projektami 
ocenionymi pozytywnie i negatywnie wyniósł 92% i 82% - nabór 13 [patrz wykres] oraz 97% i 86% dla naboru 12), 
Projekty przyczyniające się do rozwoju oferty kulturalno-edukacyjnej (6 punktów do zdobycia, rozkład 95% i 89% 
- nabór 13 [patrz wykres] oraz 91% i 93% dla naboru 12). 

Pozytywnie w tym działaniu wypada kryterium dotyczące Projektów realizowanych w partnerstwie oraz 
kryterium Zaangażowaniu kapitału własnego Wnioskodawcy. 
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Źródło: opracowanie własne.  

W tym samym działaniu, ale w odniesieniu do typu projektu Wzrost potencjału turystycznego poprzez ochronę 
obiektów zabytkowych zastosowano do oceny projektów aż 18 kryteriów merytorycznych szczegółowych i 4 
kryteria merytoryczne dostępowe – najwięcej spośród wskaźników stosowanych w osi V. Dla tego typu 
projektów, podobnie jak dla typu opisanego poprzednio kryterium które nie różnicowało projektów było 
kryterium Zgodność projektu z programem rewitalizacji. 100% projektów ocenionych pozytywnie jak i 100% 
ocenionych negatywnie otrzymała w tym kryterium 0 punktów. Również nieróżnicującym kryterium okazało się 
kryterium Upowszechnienie oferty kulturalnej oraz kryterium Godziny otwarcia. W obu przypadkach procent 
projektów z maksymalną punktacją był podobny dla projektów ocenionych negatywnie i pozytywnie (ok. 90%). 

 

 

Źródło: opracowanie własne.  
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W przypadku tego kryterium najlepiej widać, że projekty, 

w których udział kapitału własnego był większy znacznie 

częściej otrzymywały ogólną ocenę pozytywną, niż te, w 

których zaangażowanie kapitału własnego było 

niewielkie. 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne.  

 

W przypadku Działania 5.3 należy jeszcze zwrócić uwagę na istotne merytorycznie kryteria merytoryczne 

szczegółowe: Projekty wyłonione w ramach konkursu architektonicznego, architektoniczno-urbanistycznego lub 

urbanistycznego (dla obu typów projektów w Działaniu 5.3), Położenie obiektu na obszarze objętym ochroną 

konserwatorską (dla typu projektu Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę zabytków) 

oraz kryterium Wpływ projektu na ratowanie najbardziej zagrożonych zabytków (także dla typu projektu Wzrost 

regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę zabytków). 

 

W obu analizowanych przez nas konkursach projekty, które ostatecznie uzyskały ocenę negatywną otrzymały w 

tym kryterium 0 punktów, co z analitycznego punktu widzenia uważamy za poprawne. Pewną wątpliwość budzi 

fakt otrzymania także zerowej punktacji przez ponad 60% projektów ocenionych finalnie pozytywnie. Z oceny tej 

wynika, że jedynie niewielka grupa beneficjentów zdecydowała się na wyłonienie projektu w ramach konkursu 

architektonicznego, architektoniczno-urbanistycznego lub urbanistycznego, a przez to użyteczność tego 

kryterium w dotychczasowym procesie oceny okazała się niewielka. 
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Źródło: opracowanie własne.  

 

W przypadku dwóch pozostałych kryteriów: Położenie obiektu na obszarze objętym ochroną konserwatorską oraz 

Wpływ projektu na ratowanie najbardziej zagrożonych zabytków rozkład ocen okazał się w miarę poprawny 

(patrz wykresy poniżej). 

 

 

 
 

Źródło: opracowanie własne.  
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Komentarze na temat kryterium merytorycznego szczegółowego Położenie obiektu na obszarze objętym ochroną 

konserwatorską podano wcześniej przy okazji omawiania sposobu sformułowania kryteriów OP5. 

Nie mamy uwag ani komentarzy (negatywnych ani pozytywnych) do pozostałych kryteriów wyboru projektów w 
Działaniu 5.3, takimi jak np. kryterium Sektor kreatywny. Rozkłady ocen w tym kryterium wskazują na ich 
poprawność i odpowiedniość dla merytorycznej oceny projektów. Podobnie pozytywnie oceniamy nieomówione 
tutaj, jedne z trzech najwyżej punktowanych (6 punktów) w tym działaniu kryterium Wpływ projektu na 
podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu/kraju. 

 

Ocena sposobu sformułowania i skuteczności kryteriów OP VI 
 

Na wstępie zauważyć należy, że Oś Priorytetowa VI, której ogólnym celem jest podniesienie jakości życia została 

wyraźnie podzielona na dwa autonomiczne wobec siebie Działania: 6.1 – Infrastruktura ochrony zdrowia oraz 6.2 

– Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych. Stąd na potrzeby niniejszej ewaluacji Działania te zostały poddane 

odrębnym analizom. 

W przypadku Działań wdrażanych w ramach OP VI w okresie objętym ewaluacją ogłoszonych zostało sześć 

naborów: 

- w ramach Działania 6.1: 

1) Typ projektów - Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia wynikające ze zdiagnozowanych potrzeb 

(w zakresie infrastruktury szpitalnej dla kardiologii i onkologii) - w ramach planów inwestycyjnych dla 

subregionów objętych OSI problemowymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego 2014-2020 – wyniki naboru zostały ogłoszone 2.11.2017,  

2) Typ projektów: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia wynikające ze zdiagnozowanych potrzeb - 

w ramach planów inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi. Konkurs dla podmiotów 

leczniczych, w zakresie zgodnym z Policy Paper oraz opublikowanymi przez Ministerstwo Zdrowia mapami 

potrzeb zdrowotnych – zakończenie naboru do 12.01.2018, 

3) Typ projektów: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia wynikające ze zdiagnozowanych potrzeb. 

Konkurs dla podmiotów leczniczych działających w publicznym systemie ochrony zdrowia w zakresie: 

Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS) w zakresie 

zgodnym z Policy Paper oraz mapami potrzeb zdrowotnych opublikowanymi przez Ministerstwo Zdrowia – 

zakończenie naboru 11.12.2017, 

- w ramach Działania 6.2: 

4) Typ projektów - Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji 

społecznej i gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 

2014-2020 – wyniki naboru zostały ogłoszone 20.10.2017 

5) Typ projektów - Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji 

społecznej i gospodarczej, Nabór wniosków na projekty wskazane w Planie inwestycyjnym dla subregionów 

objętych OSI problemowymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego 2014-2020 – pierwsze wyniki naboru ogłoszono 13.09.2017  

6) Typ projektów: „Odnowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków 

mieszkalnych jako element szerszego działania rewitalizacyjnego” - Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego 2014-2020 - zakończenie naboru 13.10.2017 

Jednak w żadnym z powyższych naborów w okresie objętym badaniem nie został zakończony proces wyboru 

projektów. W związku z brakiem danych o charakterze ilościowym (karty ocen, informacje nt. odwołań) 
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ewaluatorzy oparli analizy o badanie desk research oraz wypowiedzi uczestników badań jakościowych, przy czym 

należy mieć na uwadze ograniczenia wynikające z zawężonego katalogu źródeł danych. 

 

Sposób sformułowania kryteriów 

W trakcie badania nie stwierdzono by kryteria formalne stanowiły istotną barierę do aplikowania wśród 

podmiotów wskazanych z RPO WM 2014-2020 jako potencjalnie beneficjenci zarówno Działania 6.1, jak i 

Działania 6.2. 

Działanie 6.1 

Zgodnie z założeniami obecnej perspektywy wsparcie w ramach Działania 6.1 zostało wyraźnie ukierunkowane 

na zgodność z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia zawartymi w dokumencie „Policy Paper dla ochrony zdrowia na 

lata 2014-2020. Krajowe ramy strategiczne”. Wobec tego wdrażanie tego Działania zarówno na poziomie całego 

RPO WM 2014-2020, jak i poszczególnych projektów jest silnie uwarunkowane zewnętrznie, w szczególności 

dotyczy to harmonogramu konkursów, jak i obszarów wparcia.  

W ścisłym nawiązaniu do ww. dokumentu określono kryterium „Zgodność z Narzędziami Policy Paper”, które w 

oczywisty sposób ukierunkowało zakres projektów, jednak jest to całkowicie zrozumiałe i nie budziło wątpliwości 

na etapie ewaluacji. Podobnie było w przypadku dwóch kolejnych kryteriów dostępu: „Opinia Wojewody (OCI)” 

oraz „Zgodność z mapą potrzeb zdrowotnych”, które stanowiła barierę dla wnioskodawców, lecz są w pełni 

zgodne z założeniami zarówno RPO WM 2014-2020, jak i wytycznych wyższego rzędu. 

Kryteria merytoryczne przypisane Działaniu 6.1 promują projekty zakładające opiekę koordynowaną/ 

deinstytucjonalizowaną, zakładające współpracę z innymi podmiotami, wpisujące się w program restrukturyzacji, 

zakładające koncentrację zabiegów kompleksowych, wykazujące się dużą efektywnością finansową, 

poprawiające wykrywalność chorób, poprawiające dostępność do rehabilitacji i kompleksowej opieki, a także 

zgodne z programem rewitalizacji. Za to ostatnie kryterium można było otrzymać stosunkowo dużo, bo aż 4 

punkty. Żadne z kryteriów merytorycznych nie budzi wątpliwości ani ze strony uczestników badań jakościowych, 

ani z punktu widzenia ewaluatorów. 

Działanie 6.2 

W przypadku Działania 6.2 w trakcie badań jakościowych co do zasady nie było większych zastrzeżeń do 

poszczególnych kryteriów, jednak pojawiały się sugestie dotyczące drobnych modyfikacji w ich brzmieniu.  

Wśród kryteriów dostępu znalazł się istotny zapis, który wymagał od wnioskodawców, by projekt znajdował się 

na liście projektów głównych lub przedsięwzięć uzupełniających / pozostałych w obowiązującym właściwym 

miejscowo programie rewitalizacji. Jest to kryterium, które co prawda ogranicza udział w konkursie wielu 

podmiotom (przede wszystkim samorządom, których programy nie znajdują się w Wykazie), jednak jest ściśle 

związany z uwarunkowaniami prawnymi wyższego rzędu (w szczególności z Ustawą o rewitalizacji z dn. 9 

października 2015.), które regulują proces prowadzenie działań rewitalizacyjnych w obecnej perspektywie 

finansowej. Obowiązujący regulacje dotyczące uchwalania programów rewitalizacji wymagają odpowiedniego 

przeprowadzenia przez jednostki samorządu terytorialnego procesu diagnozy, delimitacji oraz konsultacji 

społecznych, a następnie wskazują, że dokumenty strategiczne musza zostać zweryfikowane i zatwierdzone przez 

Urząd Marszałkowski. Proces ten zajmuje samorządom stosunkowo wiele czasu, co sprawia, że nie wszystkie one 

mogły spełnić warunek dostępu do ogłaszanych konkursów. Warto w tym miejscu wskazać, że po stronie Urzędu 

Marszałkowskiego nie identyfikuje się opóźnień przy wpisywaniu programów rewitalizację do Wykazu. Okres 

pomiędzy uchwaleniem programu przez gminę a datą wpisu do Wykazu wynosi średnio 33 dni, zaś mediana 26. 

W każdym przypadku procedura samej oceny merytorycznej składanych programów dokonywana przez UMWM 

trwała nie więcej niż wymagane 30 dni, co świadczy o sprawności na tym etapie przyjmowania programów.  

Z badań jakościowych wynika, że wymóg ten spotyka się z powszechnym zrozumieniem i na poziomie niniejszej 

ewaluacji nie stwierdzono, by budził on istotne zastrzeżenia. Ewaluatorzy oceniają, że wyżej wskazane 
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uwarunkowania odnoszące się do Działania 6.2 służą zwiększeniu dopasowania realizowanych projektów do 

faktycznych potrzeb w zakresie rewitalizacji. W przypadku działań rewitalizacyjnych zgodnie z założeniami istotne 

jest, by projekty były realizowane na terenach faktycznie zagrożonych marginalizacją, czemu sprzyja powiązanie 

projektów z obowiązującymi programami rewitalizacji. 

Tym niemniej pojawiły się sugestie, by w treści kryterium dostępu wskazać, na jaki dzień powinna występować 

zgodność projektu z obowiązującym programem rewitalizacji. Sugeruje się więc (analogicznie do dalszych 

zapisów w przypadku kryteriów merytorycznych) nadać opisowi tego kryterium brzmienie: „Zgodnie z RPO WM 

2014-2020, projekt znajduje się na liście projektów głównych /podstawowych lub jest wśród przedsięwzięć 

pozostałych/ uzupełniających w obowiązującym (na dzień składania wniosku o dofinansowanie) właściwym 

miejscowo programie rewitalizacji. (…)”. 

W odniesieniu do kryteriów merytorycznych szczegółowych wymienionych dla Działania 6.2 wątpliwości 

respondentów budził sens zapisu „Projekt powinien być określony wskaźnikiem: »Udział projektu w odniesieniu 

do obszaru objętego programem rewitalizacji [%]«” w opisie kryterium „Zgodność projektu z programem 

rewitalizacji”28. Zapis ten nie ma przełożenia na punktację, wobec czego określenie wskaźnika nie decyduje o 

ocenie złożonego wniosku. Należy jednak wskazać, że zapis ten jest użyteczny z punktu widzenia prowadzonego 

monitoringu i sprawozdawczości osiągnięcia wartości wskaźnika, w związku z czym w ocenie ewaluatorów 

powinien pozostać w niezmienionej formie.  

W przypadku kryterium merytorycznego szczegółowego „Komplementarność projektu z przedsięwzięciami 

finansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego”29, premiowane są podmioty, które mają doświadczenie 

w realizacji projektów współfinansowanych z EFS. Należy przy tym pamiętać, że zapis ten został wprowadzony by 

zwiększyć komplementarność projektów rewitalizacyjnych z projektami miękkimi. O ile w perspektywie 

finansowej 2007-2013 rewitalizacja została w dużej mierze sprowadzona do działań w obszarze infrastruktury, o 

tyle na etapie programowania perspektywy 2014-2020 dostrzeżono, że tego typu projekty mogą nie mieć wpływu 

na szeroko rozumiane włączenie społeczne grup zagrożonych marginalizacją. Stąd – zgodnie z założeniami 

Ustawy o rewitalizacji, lecz także zgodnie z podejściem do rewitalizacji stosowanym na poziomie RPO WM 2014-

2020 – w obecnej perspektywie kładzie się nacisk na łączenie działań infrastrukturalnych z tzw. działaniami 

miękkimi mającymi na celu aktywne włączanie społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz działania w 

sferze społecznej. Takie podejście spotyka się z dużym zrozumieniem, choć dla samych wnioskodawców sprawia, 

że realizacja projektów jest bardziej wymagająca. Projekty muszą się wpisywać w faktyczne potrzeby społeczności 

lokalnych oraz uwzględniać efekty społeczne. Wprowadzenie zapisu, zgodnie z którym nie byliby premiowani 

wnioskodawcy faktycznie łączący działania infrastrukturalne z działaniami w obszarze społecznym, byłoby 

sprzeczne z wyżej wskazanymi założeniami, stąd w opinii ewaluatorów kryterium to powinno zostać utrzymane. 

Również stopniowanie oceny w ramach tego kryterium w opinii ewaluatorów powinno zostać niezmienione. 

Wyraźnie premiuje ono tych wnioskodawców, którzy nie tylko planują działania w ramach EFS, lecz już je 

realizują. Wpływa to więc na faktyczną (a nie tylko deklarowaną) komplementarność. W trakcie badania pojawiła 

się wątpliwość, czy przyznawanie 3 pkt za komplementarność z projektami EFS, w odniesieniu do których zostały 

jedynie złożone wnioski o dofinansowanie, nie wywoła sytuacji, w której wnioskodawcy będą składać do EFS 

wnioski słabo przygotowane i których celem będzie jedynie otrzymanie większej liczby punktów w konkursach 

Działania 6.2. W opinii ewaluatorów może to być weryfikowane na etapie podpisywania umowy, w związku z 

czym kryterium to powinno zostać utrzymane w obecnym kształcie i przy obowiązującej punktacji. 

                                                                 
28 Kryteria wyboru projektów przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WM 2014-2020 na XV posiedzeniu w dniu 15 lipca 2016 r. wraz ze 

zmianą przyjętą przez Komitet Monitorujący RPO WM 2014-2020 na XX posiedzeniu w dniu 13 stycznia 2017 r.; kryteria wyboru projektów 
przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WM 2014-2020 na XVII posiedzeniu w dniu 21 października 2016 r. wraz ze zmianą przyjętą 
przez Komitet Monitorujący RPO WM2014-2020  na XX posiedzeniu w dniu 13 stycznia 2017 r.; kryteria wyboru projektów przyjęte przez 
Komitet Monitorujący RPO WM 2014-2020 na XXIII posiedzeniu w dniu 7 kwietnia 2017 r. 

29 Jw. 
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W przypadku kryterium „Projekty generujące bezpośredni efekt społeczno-gospodarczy”30 opis powinien być 

spójny z nazwą kryterium, w związku z czym do opisu należy także dodać określenie „bezpośredni”. Wówczas 

kryterium brzmieć będzie: „Zgodnie z RPO WM 2014-2020, kryterium promuje projekty, w których wnioskodawca 

wykazał na podstawie rzetelnych analiz, że projekt może wpłynąć na osiągniecie, co najmniej jednego z 

poniższych efektów: (…)”. 

Analizie poddano również wagi poszczególnych kryteriów merytorycznych. W podziale na poszczególne trzy typy 

projektów wagi w  

Tabela 22. Wykaz kryteriów w ramach Działania 6.2 

Typ projektów Rozwój 
infrastruktury 
technicznej na 

obszarach 
rewitalizowanych 

(…) - OSI  

Rozwój 
infrastruktury 
technicznej na 

obszarach 
rewitalizowanych 

(…) 

Odnowa tkanki 
mieszkaniowej 
(…) 
  

Kryterium Liczba 
pkt 

% Liczba 
pkt 

% Liczba 
pkt 

% 

Zgodność projektu z programem 
rewitalizacji 

12 
(6;12) 

22% 12 
(4;12) 

24% 12 
(5;12) 

26% 

Efektywność kosztowa 9 16% 12 24% 12 26% 

Komplementarność projektu z 
przedsięwzięciami finansowanymi z EFS 

5 9% 5 10% 4 9% 

Komplementarność projektu z 
projektami dotyczącymi terenów 
inwestycyjnych 

3 5% 3 6%     

Odzyskiwanie zdegradowanych 
przestrzeni 

3 5% 3 6%     

Projekty generujące bezpośredni efekt 
społeczno-gospodarczy 

4 7% 4 8%     

Kompletność projektu         3 7% 

Stan techniczny budynków         3 7% 

Wartość historyczna, artystyczna lub 
naukowa 

        4 9% 

Projekty wyłonione w ramach konkursu 
architektonicznego (…) 

5 9% 5 10% 3 7% 

Zwiększenie efektywności 
energetycznej 

6 11% 6 12% 3 7% 

Projekty realizowane w partnerstwie 1 2% 1 2% 1 2% 

Projekty realizowane na terenach 
wiejskich 

        1 2% 

Projekt główny 7 13%         

ŁĄCZNIE 55   51   46   
Źródło: opracowanie własne. 

Kluczowym kryterium jest zgodność projektu z programem rewitalizacji, za które wnioskodawcy otrzymać mogą 

4-6 (jeśli projekt jest wskazany jako pozostałe/uzupełniające przedsięwzięcie) bądź 12 punktów (jeśli jest na liście 

                                                                 
30 Kryteria wyboru projektów przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WM 2014-2020 na XV posiedzeniu w dniu 15 lipca 2016 r. wraz ze 

zmianą przyjętą przez Komitet Monitorujący RPO WM 2014-2020 na XX posiedzeniu w dniu 13 stycznia 2017 r.; kryteria wyboru projektów 
przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WM 2014-2020 na XVII posiedzeniu w dniu 21 października 2016 r. wraz ze zmianą przyjętą 
przez Komitet Monitorujący RPO WM 2014-2020 na XX posiedzeniu w dniu 13 stycznia 2017 r. 
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projektów głównych/podstawowych). Jest to kryterium, które powinno odgrywać kluczową rolę przy selekcji 

wniosków, gdyż sam fakt znajdowania się na liście projektów głównych sprawia, że projekt otrzyma o 6-8 pkt 

więcej niż pozostali wnioskodawcy. Kryterium to promuje wyraźnie projekty główne, jednak w opinii 

ewaluatorów jest to uzasadnione podejście, gdyż to takie projekty powinny być realizowane w pierwszej 

kolejności ze środków unijnych.  

Równie ważnym kryterium, za które otrzymać można od 16% do 26% wszystkich punktów jest efektywność 

kosztowa. Uwagę zwraca stosunkowo nieduże zróżnicowanie progów, za które otrzymuje się punkty. Najwięcej, 

czyli 12 pkt można otrzymać, gdy średnia wartość dofinansowania UE jednego obiektu jest mniejsza bądź równa 

1,272 mln euro, zaś kolejne progi wynoszą 1,496 mln (8 pkt) oraz 1,720 mln (4 pkt). Należy się spodziewać, że 

wnioskodawcy będą powszechnie tak konstruować budżety, by w tym kryterium otrzymać maksimum punktów. 

Potencjalnie niepożądanym zjawiskiem, na które należy zwrócić szczególną uwagę przy ocenie wniosków, jest 

sztuczne zawyżanie ilości obiektów, np. poprzez wydzielanie z jednego budynku kilku obiektów. Ocenia się, że 

dobrym rozwiązaniem jest zdefiniowanie, że każdy obiekt jest jednoznaczny z pojedynczym i niepowtarzalnym 

adresem. 

Trzecim najistotniejszym kryterium pod względem wagi jest zwiększenie efektywności energetycznej. 

Ewaluatorzy uważają, że decydując się na tego typu kryterium uzasadnionym założeniem jest, że otrzyma ono 

stosunkowo duże znaczenie przy ocenie. W przypadku konkursu dedykowanemu projektom z terenu OSI projekt 

główny otrzymuje 7 punktów, gdy został wpisany jako główny w Planie Działań RIT. Jest to kryterium, które 

dodatkowo promuje projekty wpisujące się w dokumenty strategiczne i sytuacji, w której projekt jest wpisany 

jako główny w LPR oraz jako główny w Planie Działań RIT, wnioskodawca otrzyma ok 35% punktów możliwych do 

uzyskania. Jest to więc kolejne – w opinii ewaluatorów uzasadnione – wspieranie inwestycji najważniejszych z 

punktu widzenia potrzeb lokalnych społeczności. 

Ocena wag przypisanych pozostałym kryteriom nie budzi zastrzeżeń, jednak będzie mogła zostać w pełni 

oceniona na podstawie analizy faktycznie przyznanych ocen po rozstrzygnięciu konkursów. 

 

Skuteczność kryteriów wyboru projektów 

W przypadku obydwu Działań w Osi Priorytetowej VI proces wdrażania jest silnie uwarunkowany czynnikami 

zewnętrznymi. Wpłynęły one na stosunkowo późne ogłoszenie konkursów oraz na ograniczoną liczbę złożonych 

wniosków. W przypadku Działania 6.1 istotnym czynnikiem było ustalenie i opublikowanie przez Ministerstwo 

Zdrowia map potrzeb zdrowotnych. Natomiast w odniesieniu do działań rewitalizacyjnych realizowanych w 

ramach Działania 6.2 istotny był proces uchwalania programów rewitalizacji. Sprawiło to, że duża część 

potencjalnych beneficjentów nie była odpowiednio przygotowana do złożenia wniosków o dofinansowanie 

projektów rewitalizacyjnych. Należy przy tym pamiętać, że wymóg odniesienia projektów do LPR/GPR jest spójny 

z założeniami Ustawy o rewitalizacji z dn. 9 października 2015. Ewaluatorzy oceniają, że obydwa wyżej wskazane 

uwarunkowania odnoszące się do Działania 6.1 oraz Działania 6.2 służą zwiększeniu dopasowania realizowanych 

projektów do potrzeb. W przypadku projektów dotyczących infrastruktury służby zdrowia postulowane było 

skupienie się na najbardziej powszechnych schorzeniach, zaś w przypadku działań rewitalizacyjnych istotne było, 

by projekty były realizowane na terenach faktycznie zagrożonych marginalizacją. Obydwa te wymagania są 

skuteczne i realizują założenia odnoszące się do Osi Priorytetowej VI. 

Wobec tego ocenia się, że wyżej wymienione zapisy wymagające od projektodawców wpisania się w mapy 

potrzeb zdrowotnych (w przypadku Działania 6.1) lub odniesienie się do uchwalonych i zatwierdzonych LPR/GRP 

(w przypadku Działania 6.2) służą zwiększeniu trafności oraz skuteczności projektów. Należy o tym pamiętać 

oceniając postęp finansowy i rzeczowy w ramach OP VI, gdyż wszelkie ewentualne opóźnienia mogą zostać 

zrekompensowane wyższą jakością realizowanych projektów. 

Zarówno w przypadku Działania 6.1, jak i Działania 6.2 na podstawie badań jakościowych nie zidentyfikowano 

ryzyka sytuacji, w której projekt mimo wpisania się w ustalone kryteria, nie będzie realizował celów Osi.  
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Ocena sposobu sformułowania i skuteczności kryteriów OP VII 
Sposób sformułowania kryteriów 

Generalnie należy stwierdzić, że kryteria w ramach Osi Priorytetowej VII są prawidłowo sformułowane, a ich 

definicje w większości przypadków są precyzyjne oraz jednoznaczne i nie nastręczają wnioskodawcom oraz 

członkom KOP trudności interpretacyjnych. 

W trakcie zogniskowanych wywiadów grupowych zwrócono jednakże uwagę na nieprecyzyjność kryterium 

dostępu nr 2 „Zgodność z zapisami UP w zakresie warunków dla dróg lokalnych”31 oraz kryterium merytorycznego 

szczegółowego nr 2 „Powiązanie z ważnymi elementami układu komunikacyjnego w województwie” 

obowiązującego w tym samym konkursie. Wątpliwość budzi tu określenie „bezpośredniego połączenia z 

infrastrukturą drogową lub kolejową sieci TEN-T”. Zgodnie z zgłoszonymi podczas dyskusji uwagami warunek 

bezpośredniości połączenia powinien zostać lepiej doprecyzowany. Wprawdzie wyjaśnienie na ten temat 

znalazło się w regulaminie konkursu, tym niemniej, ze względu na istotność zagadnienia, zdaniem oceniających 

wnioski, precyzyjny opis tego co można uznać za „bezpośrednie połączenie” powinien znaleźć się w samym opisie 

kryterium. 

Przyjęte kryteria są mierzalne, a sposób sformułowania oraz ich treść w większości przypadków zapewnia 

weryfikowalność ocen. 

Pewien problem pojawił się jednakże przy kryterium merytorycznym nr 7 „Integracja z innymi środkami 

transportu” dla Działania 7.1 zarówno w odniesieniu do budowy i przebudowy dróg powiatowych i gminnych jak 

również dróg wojewódzkich. Kryterium dotyczące integracji z innymi środkami transportu jest bardzo szerokie. 

Punkty przyznawane są za poprawę dostępności do stacji i przystanków na czynnych liniach kolejowych lub/i za 

poprawę dostępności do przystanków komunikacji publicznej. Nie określono jednakże, czy chodzi tutaj o 

dostępność czasową, np. z ośrodków subregionalnych, czy też dostępność dla osób o ograniczonych 

możliwościach poruszania się. Na podstawie opisu kryterium nie wiadomo czy w ramach tego kryterium należy 

brać pod uwagę likwidację barier przestrzennych, czy jedynie skrócenie czasu dojazdu do stacji i przystanków. 

Pomimo dość szczegółowych kryteriów w Osi Priorytetowej VII zdarzały się przypadki, w których, zdaniem 

zewnętrznych ekspertów oceniających wnioski, kryteria okazały się tak rozległe, że ocena okazywała się bardzo 

uznaniowa. Dotyczyło to np. kryterium dostępu nr 6 „Powiązanie z ważnymi elementami układu 

komunikacyjnego w województwie” dla Działania 7.1 Infrastruktura drogowa, typ projektu Drogi wojewódzkie 

(tryb pozakonkursowy)32, w którym ocenie podlegał m.in. wpływ projektu na poprawę połączeń ze „(…) 

zintegrowanymi centrami przesiadkowymi, dworcami kolejowymi, portami lotniczymi, terminalami towarowymi, 

centrami lub platformami logistycznymi, istniejącymi lub nowymi terenami inwestycyjnymi”, czy też kryterium 

merytorycznego szczegółowego nr 7 „Integracja z innymi środkami transportu”33 i punktacji za poprawę 

dostępności do stacji i przystanków. Zabezpieczeniem przed takimi przypadkami było, w przypadku dużej 

rozbieżności ocen, ocena dokonywana przez trzeciego eksperta. 

Poszczególne grupy kryteriów ułożone są logicznie i odpowiednim porządku. Ułatwia to pracę ekspertom 

oceniającym wnioski i w większości eliminuje podwójną weryfikacje tych samych kwestii. W obrębie osi 

priorytetowej VII wyraźnie dostrzegalne jest jednak częściowe nakładanie się kryteriów dostępu i kryteriów 

merytorycznych szczegółowych. Dotyczy to np. kryterium dostępu nr 2 34 (dla trybu konkursowego), dla którego 

                                                                 
31 Działanie 7.1, typ projektu Budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych w ramach planów inwestycyjnych dla subregionów 

objętych OSI problemowymi, spełniających warunki zapisane w UP (tryb konkursowy); kryteria wyboru projektów przyjęte przez Komitet 
Monitorujący RPO WM 2014-2020 na XIII posiedzeniu w dniu 20 maja 2016 r. 

32 Kryteria wyboru projektów przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WM 2014-2020 na XIV posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2016 r. 

33 Kryteria wyboru projektów przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WM 2014-2020 na XIII posiedzeniu w dniu 20 maja 2016 r.; kryteria 
wyboru projektów przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WM 2014-2020 na XIX Posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2016 r. 

34 Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, typ projektu Budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych w ramach planów inwestycyjnych 
dla subregionów objętych OSI problemowymi, spełniających warunki zapisane w UP (tryb konkursowy); kryteria wyboru projektów 
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wg opisu weryfikowane jest bezpośrednie połączenie drogi (powiatowej lub gminnej) z siecią TEN-T lub włączenie 

odcinków dróg (wojewódzkich) do systemu dróg krajowych lub sieci TEN-T oraz kryterium merytorycznego 

szczegółowego nr 2 „Powiązanie z ważnymi elementami układu komunikacyjnego w województwie”35, w którym 

punktuje się m.in. poprawę połączenia z węzłem TEN-T, poprawę połączenia z siecią dróg krajowych, poprawę 

połączenia ze zintegrowanym centrum przesiadkowym lub kolejowym dworcem pasażerskim leżącym na sieci 

TEN-T itp. Jest to zgodne z przyjętą systematyką kryteriów i racjonalnością ich oceny, w której najpierw ocenia 

się czy projekt spełnia wymogi Umowy Partnerstwa odnośnie dostępu do sieci TEN-T, a dopiero potem jego 

znaczenie dla tej dostępności do sieci. 

Pewnym problemem sygnalizowanym przez ekspertów oceniających wnioski był brak wystarczającej identyfikacji 

punktów włączenia realizowanych inwestycji (drogi, ścieżki rowerowe) do istniejącej sieci. Zdaniem ekspertów 

nie ma wymogu formalnego – kryterium dotyczącego sposobu zobrazowania inwestycji na mapach. Powoduje to 

wielokrotnie konieczność poszukiwania punktów włączenia inwestycji na ogólnie dostępnych mapach co, 

szczególnie w odniesieniu do inwestycji składającej się z wielu odcinków, jest bardzo czasochłonne, a w 

przypadku niewystarczającego opisu utrudnia kontrolę spełnienia kryterium dostępu nr 2 – bezpośredniego 

połączenia drogi, w której realizowany jest projekt z siecią TEN-T. Eksperci sugerują w tym przypadku jasne 

wskazanie, które elementy określone we wniosku powinny zostać zobrazowane w sposób kartograficzny i w jaki 

sposób powinno to być dokonane. 

Zwracamy także uwagę na fakt, że w dokumencie Załącznik 3a Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi 

priorytetowych, działań/ poddziałań dla EFRR, jest błąd w opisie kryterium merytorycznego szczegółowego nr 9 

„Efektywność kosztowa” dla Działania 7.1 typ projektu Budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych w 

ramach planów inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi, spełniających warunki zapisane w 

UP” (tryb konkursowy)36. W opisie kryterium dla punktu b. dotyczącego projektów polegających na przebudowie 

istniejących dróg podano wartość dofinansowania UE projektu <= 397201 euro, pomimo że poniżej zapisano: 

wartość dofinansowania UE wsparcia 1 kilometra przebudowywanej drogi nie może przekroczyć kwoty 1397201 

euro. 

W większości przypadków kryteria wyboru projektów są sformułowane właściwie, tj. posiadają zrozumiałą i 

precyzyjną definicję, są poprawne merytorycznie, obiektywne, łatwe do weryfikacji i jednoznaczne oraz nie 

generują niepotrzebnych kosztów w ocenie. 

Jednakże pewien problem związany z precyzyjną i jednoznacznością definicji kryterium wystąpił zdaniem 

uczestników zogniskowanych wywiadów pogłębionych w przypadku kryterium merytorycznego szczegółowego 

nr 7 „Integracja z innymi środkami transportu”. W opisie do tego kryterium punkty przyznawane są za poprawę 

dostępności do stacji i przystanków na czynnych liniach kolejowych i/lub za poprawę dostępności do komunikacji 

publicznej. Sposób punktacji tego kryterium jest nieprecyzyjny, gdyż pozostawia dużą dowolność jego oceny 

przez ekspertów. W przypadku potraktowania dostępności, jako dostępności dla osób z ograniczoną 

sprawnością, pozostawienie dwóch miejsc dla niepełnosprawnych w mieście 100-tysięcznym okaże się 

niewystarczające w porównaniu z takimi samymi dwoma miejscami w miejscowości o liczbie mieszkańców 

25.000. Dlatego też eksperci zasugerowali w tym i w podobnych przypadkach odniesienie udogodnień dla osób 

niepełnosprawnych do liczby mieszkańców w gminie lub mieście. 

 

 

                                                                 
przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WM 2014-2020 na XIII posiedzeniu w dniu 20 maja 2016 r. i Działanie 7.1 Infrastruktura 
drogowa, typ projektu: „Budowa i przebudowa dróg wojewódzkich w ramach planów inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI 
problemowymi, spełniających warunki zapisane w UP” (tryb konkursowy); kryteria wyboru projektów przyjęte przez Komitet 
Monitorujący RPO WM 2014-2020 na XIII posiedzeniu w dniu 20 maja 2016 r. 

35 Jw. 

36 Kryteria wyboru projektów przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WM 2014-2020 na XIII posiedzeniu w dniu 20 maja 2016 r. 
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Skuteczność kryteriów 

Ogólnie należy stwierdzić, że oceniane kryteria wyboru są niesprzeczne, rozłączne i charakteryzują się 

wewnętrzną spójnością w ramach poszczególnych naborów. 

Pewne wątpliwości co do rozłączności kryteriów budzą kryteria merytoryczne szczegółowe nr 2 (opisane 

wcześniej) i nr 7. Kryterium merytoryczne nr 7 dotyczy integracji z innymi środkami transportu i punktacji za 

poprawę dostępności do stacji i przystanków na czynnych liniach kolejowych lub poprawę dostępności do 

przystanków komunikacji publicznej. Wydaje się w tym przypadku, że można otrzymać punkty dwukrotnie za to 

samo zagadnienie – raz w kryterium nr 2 za poprawę połączenia ze zintegrowanym centrum przesiadkowym lub 

kolejowym dworcem pasażerskim leżącym na sieci TEN-T i po raz drugi za poprawę dostępności do stacji i 

przystanków na czynnych liniach kolejowych. Kryterium nr 7 można też rozumieć jako integrację z innymi 

środkami transportu poza siecią TEN-T i wówczas punktowana byłaby poprawa dostępności do stacji i 

przystanków na czynnych liniach kolejowych leżących poza tą siecią. Nie jest to jednak wystraczająco jasno 

opisane. 

Pewną wątpliwość ekspertów budzi waga przypisana kryterium merytorycznemu szczegółowemu nr 8 

„Oszczędność czasu przejazdu”37. Jest to stosunkowo proste i łatwe do zmierzenia kryterium. Jednakże, przy 

niezmiennej długości drogi, oszczędność czasu wiąże się zazwyczaj z podniesieniem prędkości (w kryterium nie 

zostało określone w jaki sposób ma zostać osiągnięta oszczędność czasu przejazd). Taka sytuacja, przy 

niezmienionych warunkach dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego może prowadzić to pogorszenia 

warunków użytkowania drogi przez innych jej użytkowników, np. pieszych czy rowerzystów. Tak więc, przy braku 

kryterium punktującego bezpieczeństwo na drodze, waga kryterium oszczędność czasu przejazdu określona na 

maksymalnie 8 punktów jest zdaniem ekspertów za wysoka i może prowadzić do preferowania projektów 

zapewniających większą szybkość na drodze przy jednoczesnym niespełnieniu wymogów bezpieczeństwa dla 

innych jej użytkowników. 

Wśród wszystkich wag kryteriów wysoko została określona waga kryterium merytorycznego nr 6 „Gotowość 

projektu do realizacji”38. Maksymalnie w kryterium tym można otrzymać 12 punktów. Kryterium to zostało 

wysoko wycenione, gdyż z punktu widzenia osiągnięcia celów programu i określonych założonych wartości 

wskaźników jest niezwykle istotne, aby zgłaszany projekt miał wszystkie wymagane pozwolenia i tym samym był 

gotowy do realizacji. Jest to również jedno z doświadczeń okresu 2007-2013, gdzie gotowe do realizacji, dobrze 

przygotowane projekty nie generowały ryzyka nieterminowej realizacji. 

Istnieje potrzeba uzupełnienia zestawu kryteriów wyboru projektów o kryterium dotyczące poprawy 

bezpieczeństwa ruchu drogowego. Kryterium to może być sformułowane np. poprzez określenie zmniejszenia 

liczby wypadków z udziałem pieszych i rowerzystów. 

W ramach OP VII analizowany był rozkład ocen w kryteriach zastosowanych w konkursie dla Działania 7.1 

Infrastruktura drogowa (RPMA.07.01.00-IP.01-14-019-16). Do oceny projektów w tym naborze wykorzystano 9 

kryteriów merytorycznych szczegółowych. Analizując rozkłady ocen w niniejszych kryteriach możemy stwierdzić, 

że wybrane kryteria nie różnicują ocenianych projeków. Są to kryteria: Efektywność kosztowa oraz Projekt 

główny. W obu przypadkach różnica pomiędzy punktami jakie otrzymały projekty ocenione negatywnie i 

pozytywnie jest bardzo mała. W przypadku kryterium Efektywność kosztowa wszystkie projekty, które zostały 

finalnie ocenione negatywnie otrzymały w tym kryterium maksymalną liczbę punktów (15) i 96,3% projektów 

ocenionych pozytywnie otrzymało także maksymalną liczbę punktów. Z kolei w kryterium Projekt główny 88,9% 

                                                                 
37 Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, typ projektu Budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych w ramach planów inwestycyjnych 

dla subregionów objętych OSI problemowymi, spełniających warunki zapisane w UP (tryb konkursowy) i typ projektu Budowa i 
przebudowa dróg wojewódzkich w ramach planów inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi, spełniających warunki 
zapisane w UP (tryb konkursowy); kryteria wyboru projektów przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WM 2014-2020 na XIII 
posiedzeniu w dniu 20 maja 2016 r. oraz typ projektu Budowa i przebudowa dróg wojewódzkich w ramach planów inwestycyjnych dla 
subregionów objętych OSI problemowymi, spełniających warunki zapisane w UP (tryb konkursowy); kryteria wyboru projektów przyjęte 
przez Komitet Monitorujący RPO WM 2014-2020 na XIX Posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2016 r. 

38 Jw. 
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projektów ocenionych pozytywnie otrzymało 0 punktów i 87,5% projektów ocenionych negatywnie otrzymał 

także 0 punktów. 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 

 

Tak więc rozkład ocen dla powyższych kryteriów kwalifikuje je bardziej do kryteriów dostępu niż do kryteriów 

merytorycznych.  

Naszym zdaniem niewystarczająco różnicują projekty także kryteria Kontynuacja ciągu drogowego i 

Komplementarność z innymi inwestycjami, w których różnica rozkładu ocen dla projektów ocenionych 

pozytywnie i negatywnie jest niewielka. W przypadku kryterium Kontynuacja ciągu drogowego 92,3% projektów 

ocenionych pozytywnie i 75% projektów ocenionych negatywnie otrzymało maksymalną ocenę (10 punktów), 

natomiast w przypadku kryterium Komplementarność z innymi inwestycjami 92,6% projektów ocenionych 

pozytywnie i 75% projektów ocenionych negatywnie otrzymało 5 punktów, czyli najwyższą możliwą do uzyskania 

ocenę. 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Przykładami najwyraźniej różnicujących kryteriów są kryteria Dostępność transportowa do ośrodków 

subregionalnych oraz Powiązanie z ważnymi elementami układu komunikacyjnego w województwie. W obu tych 

kryteriach projekty ocenione pozytywnie otrzymywały zazwyczaj najwyższą liczbę punktów – w obu kryteriach 

stanowiły one 66,7% ogólnej liczby projektów ocenionych pozytywnie. Jednocześnie większość projektów 

ocenionych negatywnie otrzymywało połowę lub mniej puli dostępnych punktów. 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Nie mamy uwag do pozostałych trzech kryteriów merytorycznych szczegółowych w Działaniu 7.1. Rozkłady ocen 

w konkursach wykorzystujących te kryteria wskazują na ich poprawność i odpowiedniość dla merytorycznej 

oceny projektów. 

Oba analizowane w ramach Działania 7.1 konkursy – nr RPMA.07.01.00-IP.01-14-019/16 oraz nr RPMA.07.01.00-

IP.01-14-020/16 dotyczyły budowy i przebudowy dróg (powiatowych i gminnych lub wojewódzkich) w ramach 

planów inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi. Nie mamy więc możliwości porównania 

wyników tych konkursów z wynikami konkursów nieograniczonych do subregionów objętych OSI problemowymi. 

W obu powyższych konkursach złożono 76 i 8 wniosków (odpowiednio w konkursie 019/2016 i konkursie 

020/2016). W konkursie 020/2016 wszystkie złożone wnioski otrzymały oceny pozytywne w kryteriach 

formalnych. W konkursie 019/2016 część wniosków otrzymała oceny negatywne w kryteriach formalnych: 

Poprawność i kompletność złożenia wniosku o dofinansowanie projektu oraz załączników, Zgodność z 

Regulaminem Konkursu / formularzem projektu pozakonkursowego, Specyficzne kryteria dotyczące danego 

działania/poddziałania, Zgodność projektu z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn oraz Zgodność projektu z 

zasadą równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, z których 

najgorzej wypadła ocena w kryteriach Poprawność i kompletność złożenia wniosku o dofinansowanie projektu 

oraz załączników oraz Zgodność projektu z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn – po 8 ocen negatywnych w 

każdym z wymienionych kryteriów wśród 76 złożonych wniosków aplikacyjnych. W obu analizowanych 

konkursach nie było problemów z dodatkowym kryterium formalnym – spełnili je wszyscy potencjalni 

beneficjenci. 

Jeżeli chodzi o kryteria dostępu, należy odnotować, że w konkursie 019/2016, w kryterium Plan inwestycyjny dla 

subregionów objętych OSI problemowymi 2 na 76 potencjalnych beneficjentów nie spełniło tego kryterium. Jako 

że stanowi to jedynie 2,6% ogółu złożonych wniosków, sytuacja ta nie powinna budzić naszego niepokoju.  

 

Kryteria oceny w RPO WM 2014-2020 – osie współfinansowane z EFS 

 

Odmiennie niż w osiach współfinasowanych z EFRR wygląda sytuacja w przypadku osi priorytetowych 

finansowanych z EFS. Jedną z najnowszych różnic jest ustanowione w październiku 2017 roku dla projektów 

konkursowych kierowanych do negocjacji kryterium podsumowujące ogólne, punktowane w systemie 0/1. 

Skierowanie projektu do negocjacji jest możliwe tylko w sytuacji, gdy projekt spełnienia kryteria merytoryczne 

ogólne w minimalnym zakresie tj. uzyskał co najmniej 60 punktów, a także przynajmniej 60% punktów w 

poszczególnych punktach (kryteriach) oceny merytorycznej. Kryteria merytoryczne ogólne generalnie dotyczą 

wykonalności finansowo-organizacyjnej projektu. 

W stosunku do osi współfinansowanych z EFRR różni się też system oceny merytorycznej szczegółowej – wnioski 

są oceniane w jednolitej skali 0-40 pkt39. Dodatkowo uzyskanie przez wniosek 0 pkt za którekolwiek kryterium 

merytoryczne szczegółowe nie skutkuje odrzuceniem wniosku. Kryteria merytoryczne, zarówno ogólne jak i 

szczegółowe, umożliwiają uszeregowanie projektów na liście rankingowej; dzięki ich zastosowaniu możliwe jest 

porównywanie wniosków. 

Jeśli chodzi o same kryteria formalne, załącznik 3b do RPO - Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi 

priorytetowych, działań/ poddziałań – dla EFS, wskazuje 18 pozycji (w tym dwie ostatnie jedynie dla wniosków 

pozakonkursowych): 

1. Wniosek złożono w terminie wskazanym w Regulaminie konkursu; 

2. Wniosek o dofinansowanie projektu wypełniono w języku polskim; 

                                                                 
39  40 pkt. to maksymalna pula do rozdzielenia na kryteria, w zależności od naboru jest ona rozdzielana w całości lub w części pomiędzy 

poszczególnymi kryteriami. 
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3. 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; 

4. 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; 

5. Projekt opisany we wniosku o dofinasowanie nie jest zakończony; 

6. Zgodność projektu opisanego we wniosku o dofinansowanie z Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działaniem/ Poddziałaniem opisanym w SZOOP RPO WM 

2014-2020 oraz Regulaminem konkursu; 

7. Wnioskodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu na terenie województwa 

mazowieckiego; 

8. Zgodność projektu opisanego we wniosku o dofinansowanie z prawodawstwem krajowym, w tym z 

ustawą Prawo zamówień publicznych; 

9. Zgodność projektu opisanego we wniosku o dofinansowanie z zasadami dotyczącymi pomocy 

publicznej; 

10. W przypadku projektu partnerskiego spełnione zostały wymogi dotyczące wyboru partnerów spoza 

sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020; 

11. Zgodność projektu opisanego we wniosku o dofinansowanie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, 

w oparciu o standard minimum; 

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

w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami; 

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

14. Zastosowanie w projekcie opisanym we wniosku o dofinansowanie stawek jednostkowych/kwot 

ryczałtowych określonych w Regulaminie konkursu; 

15. Roczny łączny obrót Wnioskodawcy i partnerów (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki partnera) 

jest równy lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie; 

16. Projekt skierowany jest do grup docelowych z terenu województwa mazowieckiego; 

17. Wniosek pozakonkursowy jest zgodny z treścią zgłoszenia do Wykazu zidentyfikowanych projektów 

pozakonkursowych współfinansowanych ze środków EFS w RPO WM 2014-2020; 

18. Wniosek pozakonkursowy znajduje się w Wykazie zidentyfikowanych projektów pozakonkursowych 

współfinansowanych ze środków EFS w RPO WM 2014-2020. 

Ocena kryteriów formalnych ma na celu zweryfikowanie czy wniosek spełnia podstawowe wymagania 

postawione w danym konkursie. Ocena kryteriów formalnych i dostępu ma charakter zero-jedynkowy, co 

oznacza, że należy jednoznacznie rozstrzygnąć, czy wniosek spełnia dane kryterium. 

Doświadczenia z obecnego okresu programowania mogą wskazywać, na to, że wzrasta umiejętność 

wnioskodawców w zakresie wykazywania spełniania kryteriów formalnych. W pierwszych konkursach z OP VIII, 

IX i X widoczne było, że wnioskodawcy jeszcze nie w pełni opanowali nowe zasady przygotowywania wniosków, 

co skutkowało wysokim odsetkiem wniosków odrzuconych już na pierwszym etapie oceny. 

Propozycje kryteriów dostępu i merytorycznych szczegółowych dla każdego konkursu zanim zostaną 

zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WM 2014-2020 są przedmiotem dyskusji podczas spotkań grup 

roboczych w zakresie monitorowania postępu realizacji odpowiednej osi priorytetowej. Na spotkaniach 

omawiane są uwagi zgłaszane do propozycji kryteriów przez zainteresowane działaniem wydziały IP (w zakresie 

oceny wniosków i wdrażania projektów) oraz innych interesariuszy. Istotną rolę w ulepszaniu kryteriów wyboru 

projektów odgrywają doświadczenia z wdrażania projektów wyłonionych we wcześniejszych konkursach w 

ramach tego samego działania/poddziałania/typu projektów. Kryteria wyboru projektów są aktualizowane po 

przeprowadzeniu oceny i wdrożeniu projektów wyłonionych we wcześniejszych konkursach. Natomiast 

warunkiem niezbędny do tego by można było wykorzystać wnioski z wdrażania projektów podczas formułowania 
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kryteriów dla następnych naborów w ramach danego Działania/Poddziałania jest ogłaszanie konkursów w 

odstępach czasu wystarczających do tego by możliwe było zaobserwowanie jak wcześniej zastosowane kryteria 

sprofilowały projekty. Jak stwierdziła przedstawicielka IP:  

„zanim na dobre zacznie się realizacja projektu, gdzie będzie można wychwycić pewne rzeczy, które można na 

ocenie w jakiś tam sposób zmienić, czy doprecyzować, to już jest drugi konkurs, już jest najczęściej po ocenie […] 

A nawet jeżeli nie jest po ocenie to kryterium ustala się wcześniej, więc nie zawsze to wyjdzie”. 

 

Ocena sposobu sformułowania i skuteczności kryteriów OP VIII 
 

W Działaniu 8.2 Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo, wśród kryteriów dostępu i 

merytorycznych szczegółowych40 znajdują się takie, które odnoszą się do najważniejszych elementów 

charakterystyki projektu: grupy docelowej (kryterium dostępu nr 1 i kryteria merytoryczne szczegółowe nr 2, 5 i 

6), opisu zadań/działań (kryteria dostępu nr 2 i 8), budżetu (kryteria dostępu nr 7, 9 i 13), celów i rezultatów 

(kryterium dostępu nr 10 i kryterium merytoryczne szczegółowe nr 4) i wymiaru czasowego (kryterium dostępu 

nr 11). Pośrednio do potencjału projektodawcy odnosi się kryterium dostępu nr 12 „Jeden podmiot działający 

jako Wnioskodawca lub Partner w projekcie składa nie więcej niż 1 wniosek o dofinansowanie projektu w ramach 

danego konkursu” – warunek ten wynika z potrzeby zapobiegnięcia ewentualnym problemom organizacyjnym i 

finansowym w projektach wdrażanych jednocześnie przez tego samego wnioskodawcę. Dodatkowo 

wprowadzenie tego kryterium zapewnia dostępność wsparcia dla większej grupy beneficjentów. Ponadto w 

Działaniu zastosowano kryteria dostępu odnoszące się do jakości działań, które mogą być podejmowane w 

projektach: usług szkoleniowych świadczonych w celu podnoszenia lub zmiany kwalifikacji (kryterium nr 341), 

szkoleń prowadzących do uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji (kryterium nr 5), staży zawodowych 

(kryterium nr 6). 

Członkowie KOP i eksperci oceniający wnioski zwrócili uwagę na kryteria odnoszące się do efektywności 

zatrudnieniowej oraz udziału w projekcie uczestników z poszczególnych grup docelowych. Kryterium dostępu 

„Projekt zapewnia minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej, który wynosi: - dla osób w wieku 50 lat i 

więcej – 33%; - dla kobiet 39%; - dla osób z niepełnosprawnościami – 33%; - dla osób o niskich kwalifikacjach – 

29%42” oceniane jest na skali 0/1. Za spełnianie kryterium merytorycznego szczegółowego „Projekt zapewnia 

wyższy poziom efektywności zatrudnieniowej minimum o 5 pp. niż minimalny, który wynosi: - dla osób w wieku 

50 lat i więcej – 38%; - dla kobiet 44%; - dla osób z niepełnosprawnościami – 38%; - dla osób o niskich 

kwalifikacjach – 34%” wnioskodawcy uzyskiwali 5 punktów. Członkowie KOP i eksperci zauważyli, że przy takich 

kryteriach umiejętne manewrowanie procentowym składem grupy docelowej projektu może spowodować, że 

wnioskodawca uzyska dodatkowe punkty podczas oceny wniosku, a jednocześnie nie wystąpi znaczący wzrost 

pozytywnego wpływu projektu na sytuację beneficjentów ostatecznych. Przykładowo, gdy osób z 

niepełnosprawnościami jest w projekcie 30 to minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej uzyskuje się, gdy 

zaktywizowane zostanie 7 osób; zagwarantowanie wzrostu wskaźnika o 5% praktycznie oznacza zaktywizowanie 

dodatkowo tylko jednej osoby. Przy założeniu, że liczebność każdej wymienionej kategorii grupy docelowej 

wynosi 100 osób wzrost minimalnej efektywności zatrudnieniowej o 5% za każdym razem przynosi korzyści 5 

osobom.  

„Więc jak gdyby pokazuję tutaj mechanizm, który w niektórych projektach się pojawia, na przykład […] tam gdzie 

są kobiety, albo właśnie niskie kwalifikacje […] bo czy to faktycznie służy […] sprofilowaniu pod konkretne jakieś 

                                                                 
40 przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WM 2014-2020 na V Posiedzeniu w dniu 20 listopada 2015 r. 

41 Kryterium wynikające z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. 

42 Minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej jest publikowany zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w 
zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. 
Wskaźniki efektywności zatrudnieniowej (i sposób jego pomiaru), do których odnosi się kryterium wynikają z Wytycznych. 
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grupy, to można mieć wątpliwość, kiedy właśnie tak wskaźnikami można manipulować, składem tych grup. Bo 

tak właśnie można do tego podejść, że tam gdzie są te grupy trudniejsze, tak naprawdę trudne, to się ich weźmie 

mniej i się zwiększy wskaźnik procentowo. I tutaj się dostanie dodatkowe punkty, ale nie będzie to jakby dla grupy 

docelowej, z jakąś szczególną korzyścią”. 

Zastosowanie kryterium dotyczącego podwyższenia poziomu efektywności zatrudnieniowej ma zapewnić wysoką 

wydajność wykorzystania środków. W związku z tym, nawet jeżeli w projekcie w wyniku zastosowania tego 

kryterium dodatkowo zaktywizowana zostanie niewielka liczba uczestników to i tak efektywność kosztowa 

aktywizacji jednego uczestnika może być wyższa, niż w przypadku, gdyby tego kryterium nie zastosowano. 

Za spełnienie kryterium „Udział osób z niepełnosprawnościami stanowi co najmniej 10% grupy docelowej 

projektu” można było uzyskać 10 punktów. Zdaniem członków KOP i ekspertów ze względu na to, że jest to 

maksymalna liczba punktów premiujących, którą można było uzyskać w konkursie pożądane byłoby 

wprowadzenie obostrzeń, dzięki którym wsparcie w projekcie będzie adresowane do osób, które mają 

najmniejsze szanse poradzenia sobie na rynku pracy.  

„udział osób z niepełnosprawnościami powinien zostać zaostrzonym kryterium, bo często osoby, które mają tą 

najniższą kategorię niepełnosprawności są normalnie sprawne albo mają tego rodzaju niesprawność, która nie 

wyklucza w żaden sposób, może lekko ogranicza tylko w pewnym rodzajach aktywności zawodowej […] właściwie 

powinni być normalnie traktowani. Czyli w niektórych innych konkursach się traktuje, że to muszą być 

niepełnosprawni […] w stopniu lekkim lub umiarkowanym co najmniej lub niepełnosprawni umysłowo, 

intelektualnie, wtedy to są te kategorie, które trudno rzeczywiście aktywizować. Żeby nie upraszczać, bo to 

zostawienie, żeby w ogóle niepełnosprawni, to jest moim zdaniem nadmierne uproszczenie.  […] To jak gdyby 

uchroni przed takim pozorowanym wsparciem tej kategorii”. 

W ramach Działania 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi 

do lat 3 odbyły się trzy nabory konkursowe (dwa z Poddziałania 8.3.1 i jeden z Poddziałania 8.3.2); łączna liczba 

kryteriów dostępu zastosowanych w tych konkursach wynosiła 7 (w Poddziałaniu 8.3.1) i 6 (w Poddziałaniu 8.3.2), 

natomiast kryteriów merytorycznych szczegółowych sformułowano od 6 do 843. 

Treści kryteriów wyboru projektów w Działaniu 8.3 odnoszą się do najistotniejszych aspektów dobrego projektu; 

skoncentrowane wokół tych aspektów są zarówno kryteria dostępu, jak i kryteria merytoryczne szczegółowe. W 

każdym naborze wystąpiły kryteria odnoszące się do ram czasowych projektów44, budżetu45, diagnozy 

występujących problemów46 oraz celów i rezultatów47. W mniejszym stopniu w kryteriach dostępu i 

                                                                 
43 7 kryteriów w Poddziałaniu 8.3.1 (Kryteria wyboru projektów przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WM 2014-2020 na XIV Posiedzeniu 

w dniu 22 czerwca 2016 r.), 8 kryteriów w Poddziałaniu 8.3.1 (Kryteria wyboru projektów przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WM 
2014-2020 na XIV Posiedzeniu w dniu 14 lipca 2017 r.), 6 kryteriów w Poddziałaniu 8.3.2 (Kryteria wyboru projektów przyjęte przez 
Komitet Monitorujący RPO WM 2014-2020 na XIV Posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2016 r.). 

44 Kryterium dostępu nr 1 i kryterium merytoryczne szczegółowe nr 4 (Poddziałania 8.3.1 i 8.3.2; Kryteria wyboru projektów przyjęte przez 
Komitet Monitorujący RPO WM 2014-2020 na XIV Posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2016 r.), kryterium dostępu nr 3 i kryterium 
merytoryczne szczegółowe nr 4 (Kryteria wyboru projektów przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WM 2014-2020 na XIV Posiedzeniu 
w dniu 14 lipca 2017 r.). 

45 Kryterium dostępu nr 4 i kryterium merytoryczne szczegółowe nr 2 (Poddziałanie 8.3.1; Kryteria wyboru projektów przyjęte przez Komitet 
Monitorujący RPO WM 2014-2020 na XIV Posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2016 r.), kryterium dostępu nr 3 i kryterium merytoryczne 
szczegółowe nr 2 w Poddziałaniu 8.3.2, kryterium merytoryczne szczegółowe nr 2 (Kryteria wyboru projektów przyjęte przez Komitet 
Monitorujący RPO WM 2014-2020 na XIV Posiedzeniu w dniu 14 lipca 2017 r.). 

46 Kryteria dostępu nr 6 i 7 i kryterium merytoryczne szczegółowe nr 1 (Poddziałanie 8.3.1, Kryteria wyboru projektów przyjęte przez Komitet 
Monitorujący RPO WM 2014-2020 na XIV Posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2016 r.), kryterium dostępu 7 i kryterium merytoryczne 
szczegółowe nr 1 (Kryteria wyboru projektów przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WM 2014-2020 na XIV Posiedzeniu w dniu 14 
lipca 2017 r.), kryterium dostępu 5 i kryterium merytoryczne szczegółowe nr 1 w Poddziałaniu 8.3.2. 

47 Kryteria dostępu nr 5 (Poddziałanie 8.3.1, obydwa nabory), kryterium dostępu 7 i kryterium merytoryczne szczegółowe nr 1 (Kryteria 
wyboru projektów przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WM 2014-2020 na XIV Posiedzeniu w dniu 14 lipca 2017 r.), kryteria dostępu 
nr 2 i 4 w Poddziałaniu 8.3.2. 
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merytorycznych szczegółowych uwzględnione są grupy docelowe48 oraz opis planowanych zadań49, natomiast do 

tych kwestii odnoszą się kryteria merytoryczne ogólne (nr 3 i 5).  

Kryterium dostępu nr 1 „Projekt musi realizować tworzenie i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad dzieckiem 

do lat 3, w formie żłobków (m.in. przyzakładowych), lub klubów dziecięcych i opiekuna dziennego zgodnie ze 

standardami wynikającymi z ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 Dz. U. z 2011 

r. ze zm.”50 odwołuje się do zapisów ustawy, które określają m.in. dzienny wymiar czasu opieki nad dzieckiem (10 

godzin w żłobku i 5 godzin w klubie dziecięcym). Eksperci zewnętrzni oceniający wnioski zauważyli, że 

dopuszczenie finansowania w projektach klubów dziecięcych jest w mniejszym stopniu spójne z celem Działania 

odnoszącym się do umożliwienia powrotu do zatrudnienia osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3, niż 

finasowanie żłobków. Zapewnienie opieki nad dzieckiem jest czynnikiem wpływającym na zwiększenie szans na 

aktywizację zawodową opiekunów, natomiast jak argumentowali eksperci opieka nad dzieckiem w wymiarze 

jedynie 5 godzin dziennie51 nie jest wystarczająca do tego by rodzice mogli podjąć zatrudnienie. Kryterium to 

wynika z zapisów RPO WM 2014-2020, w którym przewidziano szerokie spektrum pomocy zarówno w 

organizowaniu, funkcjonowaniu jak i finansowaniu miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Poza żłobkami i klubami 

dziecięcym w kryterium wymieniona jest również opieka w formie opiekuna dziennego. Wybór formy miejsc 

opieki nad dzieckiem tworzonych w projekcie powinien zależeć od wyników diagnozy przeprowadzonej przez 

projektodawcę, uwzględniającej również potrzeby opiekunów w zakresie godzinowego wymiaru opieki.  

Kryterium odnoszące się do powrotu na rynek pracy, znalezienia pracy lub poszukiwania pracy przez osoby 

sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3, głównie matki („Projekt zapewnia osiągnięcie Wskaźnika rezultatu 

bezpośredniego na minimalnym poziomie odpowiednio do grup docelowych: a) liczbą osób, które powróciły na 

rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po zakończeniu programu – 80% oraz 

b) liczbą osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po zakończeniu programu – 

70%”) realizuje cele Działania. Odnosi się bezpośrednio do dwóch wskaźników rezultatu bezpośredniego: (1) 

„liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po 

zakończeniu programu” dotyczącego osób, które wróciły na rynek pracy po urlopie macierzyńskim lub 

rodzicielskim i (2) „liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu 

programu”52.  

Odnośnie warunku dotyczącego osiągnięcia wskaźnika rezultatu bezpośredniego przedstawiciele strony 

systemowej zauważyli ryzyko nieprzekładania się osiągania rezultatu na faktyczne zmiany w funkcjonowaniu 

przedstawicieli grupy docelowej. Jak zwrócili uwagę realne jest osiągnięcie zakładanych wskaźników, np. poprzez 

formalne zobowiązanie opiekunów dzieci do lat 3 do podjęcia pewnych czynności: 

„osoba obecnie bierna zawodowo na przykład będzie poszukiwała pracy, czyli zarejestruje się w urzędzie pracy, 

czyli to nie jest jakiś taki wymóg nie do przeskoczenia. Po prostu niekoniecznie tą pracę będzie miała”. 

„Wnioskodawca na etapie rekrutacji może zastrzec jakieś wymogi, że na przykład ta osoba musi rzeczywiście mu 

udowodnić, że ona szuka tej pracy, albo że wróci do pracy, bo jest teraz na tym urlopie, ale za chwilę już wraca”.   

W kryteriach merytorycznych szczegółowych poza wymienionymi wyżej sformułowane zostały również warunki, 

których spełnienie ma zapewnić dodatkowe podniesienie jakości wdrażanych projektów. Kryterium „Projekt 

przewiduje zatrudnienie osób bezrobotnych i biernych zawodowo z grup defaworyzowanych na rynku pracy na 

miejscach pracy powstałych w wyniku realizacji projektu” wynika z treści RPO WM 2014-2020. Ma ono 

                                                                 
48 Kryterium merytoryczne szczegółowe nr 7 (Poddziałanie 8.3.1; Kryteria wyboru projektów przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WM 

2014-2020 na XIV Posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2016 r.), kryterium merytoryczne szczegółowe nr 8 w Poddziałaniu 8.3.2. 

49 Kryteria dostępu nr 1 i 2 (Kryteria wyboru projektów przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WM 2014-2020 na XIV Posiedzeniu w dniu 
14 lipca 2017 r). 

50 Przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WM 2014-2020 na XIV Posiedzeniu w dniu 14 lipca 2017 r. 

51 Wymiar godzinowy opieki zapewnianej dzieciom w klubach dziecięcych określony w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi 
w wieku do lat 3 Dz. U. z 2011 r. ze zm.; opieka w żłobku może być świadczona do 10 godzin dziennie. 

52 Sposób mierzenia wskaźników jest uregulowany Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z 
udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. 
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spowodować powstanie wartości dodanej w postaci efektu synergii – projekt ma wpłynąć w sposób 

zwielokrotniony na wykorzystanie rezerw regionalnego rynku pracy. Zastosowanie kryterium „Projekt jest 

zgodny z programem rewitalizacji obowiązującym na obszarze, na którym jest realizowany”, również 

wynikającego z zapisów RPO WM 2014-2020, ma przyczyniać się do wsparcia procesu rewitalizacji przez projekty 

z ramach Działania 8.3. Kryteria: „Projekt realizowany jest w partnerstwie z podmiotem z innego sektora”53 

„Projekt realizowany w partnerstwie podmiotów z różnych sektorów (publiczny, prywatny, społeczny)”54 

wynikają z RPO WM 2014-2020 i mają zapewnić lepszą koordynacje i wyższy stopień komplementarności działań 

na danym terenie. Kryterium ma również sprzyjać zapewnieniu w projekcie kompleksowego wsparcia i włączeniu 

do rozwiązywania lokalnych problemów podmiotów z różnych sektorów. 

Na zasadność realizacji projektów partnerskich w ramach Działania 8.3 zwrócili uwagę przedstawiciele 

członkowie KOP i eksperci oceniający wnioski. Jak stwierdzili, podniesieniu jakości interwencji oraz większemu 

przyczynianiu się do osiągniecia celów programu i działania mogłoby się przysłużyć realizowanie projektów w 

partnerstwach podmiotów organizujących opiekę nad dziećmi do lat 3 z organizacjami, które grupie docelowej 

(czyli opiekunom) zapewniałyby usługi w zakresie aktywizacji zawodowej (np. poradnictwo zawodowe, szkolenia, 

coaching, pośrednictwo pracy). W ramach kryterium merytorycznego szczegółowego „Projekt realizowany jest 

w partnerstwie z podmiotem z innego sektora” mogą być promowane projekty realizowane w partnerstwie 

podmiotów zapewniających usługi opieki nad dziećmi i np. NGO realizujących projekty aktywizacji zawodowej. 

W związku z tym jeżeli projektodawca zdiagnozuje jako lokalny problem brak wsparcia w odnalezieniu się na 

rynku pracy dla grupy docelowej może wyjść naprzeciw tej potrzebie realizując projekt z partnerem z innego 

sektora.  

Kryteria zastosowane w OP VIII są spójne i kompleksowe w ramach poszczególnych naborów. Zapewnione jest 

to z jednej strony przez odnoszenie się kryteriów do najważniejszych wyznaczników dobrego projektu. Diagnoza 

problemów, grupa docelowa, cele, rezultaty, opis zadań i budżet uwzględniane są w kryteriach dostępu oraz 

merytorycznych szczegółowych i ogólnych. W zależności od specyfiki konkursu do tych aspektów odnosi się jedno 

lub więcej kryteriów merytorycznych szczegółowych i dostępu; kryteria dotyczące tego samego aspektu 

formułowane są w taki sposób, żeby się uzupełniały, a nie powielały. Z drugiej strony spójność kryteriów osiągana 

jest również poprzez odnoszenie się do oczekiwanych w projektach rezultatów na dwóch poziomach – w 

kryteriach dostępu i merytorycznych szczegółowych55. Dzięki takiemu rozwiązaniu we wszystkich projektach 

wybranych do dofinansowania rezultaty są osiągane na minimalnym poziomie określonym w Wytycznych, a 

jednocześnie istnieje możliwość osiągnięcia wyższych rezultatów we wszystkich lub w części projektów. O tych 

kryteriach nie można powiedzieć, że są całkowicie rozłączne, jednakże nie należy wyciągać wniosku, że jest to 

błąd systemu kryteriów dla Działania obniżający ich skuteczność. 

Nie stwierdzono w analizowanych naborach kryteriów zbędnych, czyli takich których stosowanie byłoby 

nieuzasadnione. Dodatkowo kryteria dotyczące obszaru realizacji projektów w Podziałaniu 8.3.1 zwiększają 

kompleksowość interwencji w ramach całego Działania. 

Kryteria są również zgodne z celem programu, celami działań i wskaźnikami pomiaru celów; uwzględniają również 

konieczność realizacji ram wykonania. W naborach w ramach OP VIII zastosowano zarówno kryteria odnoszące 

się do wskaźnika rezultatu bezpośredniego dotyczącego liczby osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie 

związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po zakończeniu programu i liczby osób pozostających bez pracy, 

które znalazły pracę lub poszukują pracy po zakończeniu programu (Działanie 8.3), jak i dotyczące poziomu 

efektywności zatrudnieniowej określanego przez Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-

2020.  

                                                                 
53 Kryteria wyboru projektów przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WM 2014-2020 na XIV Posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2016 r. 

54 Kryteria wyboru projektów przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WM 2014-2020 na XIV Posiedzeniu w dniu 14 lipca 2017 r. 

55 Kryterium dostępu nr 10 i kryterium merytoryczne szczegółowe nr 4 w Działaniu 8.2.  



 
 

139 
 

Nie stwierdzono błędów w sformułowaniu kryteriów. Trudności interpretacyjne zgłaszane przez uczestników 

wywiadów nie wynikają z braku precyzji i jednoznaczności opisów. Stabilność systemu wag przypisanych 

kryteriom merytorycznym szczegółowym w trzech naborach w Działaniu 8.3 wskazuje na to, że jest on 

prawidłowy.   

 

Ocena sposobu sformułowania i skuteczności kryteriów OP IX 

 

Na wstępie zauważyć należy, że Oś Priorytetowa IX, której ogólnym celem jest wspieranie włączenia społecznego 

i walka z ubóstwem została wyraźnie podzielona na trzy autonomiczne wobec siebie Działania: 9.1 – Aktywizacja 

społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, 9.2 – Usługi społeczne i 

usługi opieki zdrowotnej oraz 9.3 – Rozwój ekonomii społecznej. Dodatkowo w Działaniu 9.2 występują dwa 

znacznie różniące się specyfiką Poddziałania: 9.2.1 – dotyczące usług społecznych i 9.2.2 – dotyczące usług 

zdrowotnych. Na potrzeby niniejszej ewaluacji Działania te zostały poddane odrębnym analizom. Generalnie 

sposób sformułowanie kryteriów w OP IX nie budzi zastrzeżeń; czynniki warunkujące ich skuteczność są mocno 

zróżnicowane pomiędzy Działaniami 9.1, 9.2, 9.3. 

Działanie 9.1 

W okresie objętym ewaluacją w ramach Działania 9.1 ogłoszonych zostało jedenaście naborów na projekty typu: 

• integracja osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ukierunkowana na aktywizację 

społeczno-zawodową,  

• 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. 

W zestawie kryteriów dla Działania 9.1 znajduje się kryterium dotyczące osiągania w projekcie wskaźnika 

efektywności społeczno-zatrudnieniowej (zamienionego później na wskaźniki efektywności społecznej i 

efektywności zatrudnieniowej), wynikające z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 

włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, a minimalne poziomy efektywności 

społecznej i efektywności zatrudnieniowej określone są przez Ministerstwo Rozwoju na podstawie badań. 

Kryterium efektywności społeczno-zatrudnieniowej w brzmieniu „Wskaźnik efektywności społeczno-

zatrudnieniowej dla uczestników projektu mierzony na zakończenie udziału w projekcie: (-) w odniesieniu do osób 

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%” po raz ostatni zostało zatwierdzone przez Komitet 

Monitorujący RPO WM 2014-2020 na XII posiedzeniu w dniu 20 maja 2016 r. Kryterium to obowiązywało w 

czterech konkursach w ramach Działania 9.1. 

Kryterium dostępu w brzmieniu „Projekt zakłada osiągnięcie wśród uczestników projektu wskaźników 

efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej: (-) w odniesieniu do osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym minimalny poziom efektywności społecznej wynosi 34%, a minimalny poziom 

efektywności zatrudnieniowej wynosi 22%; (-) w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, 

osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi minimalny poziom 

efektywności społecznej wynosi 34%, a minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej wynosi 12%” po raz 

pierwszy przyjęte zostało przez Komitet Monitorujący RPO WM 2014-2020 na XVIII posiedzeniu w dniu 18 
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listopada 2016 r. Istotne jest to, że zamiana wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowej na wskaźniki 

efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej nie spowodowała zmniejszenia wymogów odnośnie 

efektywności zatrudnieniowej, nadal jej minimalny poziom wynosi 22% uczestników projektów zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 12% uczestników projektów o znacznym stopniu 

niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

Konieczność deklaracji wnioskodawcy dotyczącej spełnienia wymogu tego typu znacząco zmniejsza 

zainteresowanie konkursami, pomimo że jest to tylko jedno z zazwyczaj kilkunastu kryteriów (zależnie od typu 

projektu).  

Ocena wniosków pod względem spełniania kryterium dostępu odnoszącego się do efektywności społeczno-

zatrudnieniowej wskazuje na to, że wnioskodawcy ze spełnieniem tego kryterium mieli większe problemy niż z 

innymi kryteriami dostępu. W konkursie nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-002/15 aż 25,2% wniosków zostało 

ocenionych jako niespełniające tego kryterium (63 projekty; dla porównania – średni odsetek negatywnych ocen 

w pozostałych kryteriach dostępu wyniósł tylko 7% – od 2,8 do 15,2%). Podkreślić należy, że jedynie dwa z 

dziesięciu odwołań od negatywnej oceny tego kryterium w konkursie zostały uznane. 

W przypadku konkursów z Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu listy kryteriów merytorycznych szczegółowych miały około 5 pozycji. Ograniczenie listy 

kryteriów merytorycznych szczegółowych konsekwentnie zastosowano w konkursach w ramach Działania 9.1 

adresowanych m.in. do OPS i PCPR56; np. w konkursach nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-028/16 i RPMA.09.01.00-

IP.01-14-018/16 było 5 kryteriów, RPMA.09.01.00-IP.01-14-022/16 – 6 kryteriów, RPMA.09.01.00-IP.01-14-

002/15 – 4 kryteria. Jest to uzasadnione biorąc pod uwagę występujące małe zainteresowanie wnioskowaniem 

ze strony instytucji samorządowych świadczących pomoc społeczną. Na etapie ogłaszania naborów dłuższa lista 

kryteriów merytorycznych szczegółowych i/lub kryteria trudne do spełnienia byłaby czynnikiem zniechęcającym 

potencjalnych wnioskodawców. Natomiast podczas oceny, w obliczu mniejszej niż spodziewana liczby wniosków, 

kryteria merytoryczne szczegółowe nie mogą w pełni wypełnić swojej roli polegającej na rangowaniu 

projektów57. W przypadku małej liczby wniosków w niektórych konkursach w OP IX spełnienie kryterium 

merytorycznego szczegółowego nie miało znaczenia dla uzyskaniu dofinasowania, ponieważ wszyscy 

wnioskodawcy, którzy uzyskali pozytywny wynik oceny merytorycznej otrzymywali dofinasowanie  

(pozostawała niewykorzystana alokacja na konkurs). Uzyskanie punktów za spełnienie kryteriów merytorycznych 

szczegółowych wpływało na końcową punktację projektu i na miejsce na liście rankingowej, natomiast nie miało 

to tak kluczowego znaczenia dla wnioskodawców jak w konkursach, w których zbyt mała liczba punktów może 

uplasować projekt poniżej progu kwalifikującego wniosek do dofinansowania. 

Oceniając skuteczność kryteriów określonych dla Działania 9.1 należy brać pod uwagę wspomnianą wcześniej 

bardzo ważną okoliczność, która wystąpiła w tym okresie programowania, czyli niewielkie zainteresowanie 

aplikowaniem ze strony istotnej grupy beneficjentów – instytucji samorządowych świadczących pomoc społeczną 

(OPS). To małe zainteresowanie spowodowane jest, określonym w kryteriach dostępu dla konkursów, 

obowiązkiem osiągniecia w projekcie założonych wskaźników efektywności społecznej i efektywności 

zatrudnieniowej (wcześniej – efektywności społeczno-zatrudnieniowej). Kryterium to odnosi się do spodziewanej 

skuteczności wsparcia udzielonego w projekcie beneficjentom ostatecznym, przy czym dwa inne parametry 

warunkujące sukces projektu, czyli koszt i czas również określane są w kryteriach oceny projektów. Mamy więc 

do czynienia z sytuacją, w której kryterium oceny wniosków działa na etapie podejmowania przez potencjalnych 

wnioskodawców decyzji o przystąpieniu do konkursu, czyli zniechęca ich do wnioskowania. Przedstawiciele 

                                                                 
56 Konkursy RPMA.09.01.00-IP.01-14-028/16 i RPMA.09.01.00-IP.01-14-018/16 skierowane były jedynie do OPS; konkursy RPMA.09.01.00-

IP.01-14-022/16 i RPMA.09.01.00-IP.01-14-002/15 skierowane były do OPS, PCPR i innych wskazanych rodzajów podmiotów.  

57 Kryteria konstruowane są w taki sposób, aby przyczyniały się do rozwiązywania problemów diagnozowanych na obszarze województwa; 
projekty przyczyniające się w najwyższym stopniu do rozwiązywania problemów diagnozowanych na obszarze województwa, zgodnie z 
kryteriami otrzymują najwięcej pkt. za spełnianie kryteriów, więc znajdują się na początku listy rankingowej. 
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strony systemowej generalnie rozumieją motywy odwodzące potencjalnych wnioskodawców od startowania w 

konkursach, uważają je za racjonalne i wynikające z dobrej znajomości sytuacji grupy docelowej.  

Potwierdzenie, że projektodawcy w sposób zdroworozsądkowy podchodzą do ryzyka, które niesie kryterium 

dotyczące efektywności społecznej i zatrudnieniowej można znaleźć w badaniu jakościowym z nieskutecznymi 

wnioskodawcami. Opisana sytuacja dotyczy kryterium formalnego i dobrze ilustruje zjawisko rozmijania się 

wyobrażeń, które wnioskodawcy maj na temat należycie zaplanowanego projektu z ramami interwencji 

nakreślonymi w SzOOP i doprecyzowanymi w regulaminach konkursów. 

„Napisałam, że będziemy przyjmować do projektu wszystkie niepełnosprawności z wyłączeniem 

niepełnosprawności intelektualnej i autyzmu, ponieważ one wymagają całkowicie innych specjalistów i w ogóle 

całkowicie innego projektu. I odpadłam ze względów formalnych, ponieważ jakby odpowiedź na to była taka, że 

mogę sobie zaplanować tych specjalistów, a projekty powinny być ogólnodostępne. I to jest całkowita fikcja, 

dlatego, że »wyśrubowany« wskaźnikowo projekt zatrudnieniowy nie jest możliwy do realizacji, jeśli przyjmiemy 

równocześnie osobę niepełnosprawną ruchowo i osobę niepełnosprawną intelektualnie. To jest kompletnie inna 

praca, inni specjaliści, inna robota, inny rynek pracy, w ogóle wszystko inne. […]”.    

W konkursach w ramach Działania 9.1 obowiązują kryteria dostępu odnoszące się do średniego kosztu na jednego 

uczestnika, przy czym kwota ta zmienia się nieznacznie oscylując w granicach od 10 do 14 tys. PLN. Np. w 

konkursie nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-002/15, typ projektu: Wsparcie rodzin wielodzietnych, ubogich rodzin z 

dziećmi, rodzin z osobami starszymi, rodzin z osobami z niepełnosprawnościami oraz rodzin z innymi osobami 

niesamodzielnymi i rodziców samotnie wychowujących dzieci kryterium to brzmiało „Wnioskodawca zapewnia, 

że wsparcie w ramach realizacji projektu na jedną osobę nie przekroczy kwoty 11 927 PLN”, a w konkursie nr 

RPMA.09.01.00-IP.01-14-018/16, typ projektu: Aktywna integracja dla włączenia społecznego realizowana przez 

jednostki organizacyjne pomocy społecznej (OPS) kryterium to brzmiało „Średni koszt wsparcia na uczestnika nie 

przekracza kwoty 10 800 PLN”. Wyższy średni koszt zakładany jest w konkursach na projekty nakierowane na 

wsparcie osób z niepełnosprawnością, ponieważ jest to grupa uczestników wymagająca wyższych nakładów w 

trakcie aktywizacji. 

W związku ze zmianą sytuacji społeczno-gospodarczej, która spowodowała, że aktualnie do udziału w projektach 

z Działania 9.1 kwalifikują się osoby, które trudno jest zaaktywizować społecznie i zawodowo, przedstawiciele 

strony systemowej jako jeden ze sposobów rozwiązania problemu, sformułowali propozycję zwiększenia średniej 

stawki na uczestnika projektu. Wychodząc z założenia, że trudniejsze grupy docelowe wymagają większej liczby 

działań i bardziej intensywnego wsparcia, należy przyjąć, że przeznaczenie wyższych środków zwiększyłoby 

gotowość beneficjentów do składania wniosków w konkursach z tego działania i zwiększyłoby 

prawdopodobieństwo, że w projektach zostaną osiągnięte wskaźniki. Osobnym zjawiskiem, które wpływa na to 

czy środki wystarczają na skuteczną aktywizację uczestników jest wewnętrzne zróżnicowanie Mazowsza. 

Uczestnicy wywiadów grupowych zwrócili uwagę, że ceny tych samych usług mogą być wyższe na terenie 

Warszawy i aglomeracji niż w innych częściach regionu, a w związku z tym stawki, które są wystarczające w 

subregionach mogą okazać się zbyt niskie w Warszawie. Rozwiązaniem tego problemu mogłoby okazać się 

dopasowanie stawek do lokalnych warunków panujących na terenie, na którym ma być wdrażany projekt 

(zróżnicowanie na poziomie subregionów). Niemniej jednak dla podmiotów, które zdecydowały się złożyć wnioski 

spełnienie kryterium dotyczącego kwoty przeznaczonej na wsparcie jednej osoby nie okazało się dużym 

wyzwaniem – jedynie 3,2% wniosków zostało odrzucone za niespełnianie go58. 

Czasu trwania projektów również określony jest przez kryteria dostępu; maksymalna długość trwania projektu 

wynosi 24 miesiące. Stosowanie kryterium długości trwania projektu wymusza na beneficjentach precyzyjne 

planowanie działań w projekcie oraz zwiększa dyscyplinę; generalnie 24 miesiące to czas, który powinien 

wystarczyć na wdrożenie interwencji w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej w typach przewidzianych w 

Działaniu 9.1. Natomiast w związku z sytuacją występującą w tym Działaniu, czynnik czasu jest rozważany przez 

                                                                 
58 W naborze nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-002/15. 
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osoby zaangażowane w system oceny i wyboru projektów jako ten, który mógłby zostać zliberalizowany, żeby z 

jednej strony zachęcić potencjalnych wnioskodawców, a z drugiej ułatwić beneficjentom osiągniecie wskaźników. 

Stosowanie kryterium dostępu maksymalnej długości trwania projektu sprawia, że w przypadkach, gdy 

beneficjenci mają problemy z zakończeniem działań w wyznaczonym terminie niemożliwe jest danie im 

dodatkowego czasu. W związku z tym sformułowano sugestię, żeby zapisy na temat ram czasowych projektów 

były zawierane w regulaminach konkursów. Ten postulat byłby możliwy do uwzględnienia przy założeniu, że w 

kryteriach wyboru projektów nie byłoby odniesień do czasu trwania projektu.  

Odnośnie parametru dotyczącego zakresu wsparcia (i jego oczekiwanych efektów) w projekcie można 

sformułować propozycje nowego kryterium, którego zastosowanie zwiększyłoby prawdopodobieństwo, że 

aktywizacja okaże się skuteczna. Dotyczy to współpracy pomiędzy instytucjami samorządowymi świadczącymi 

pomoc społeczną, a powiatowymi urzędami pracy. Osoby zaangażowane w system oceny i wyboru projektów 

oceniają, że dotychczasowe zapisy dotyczące współpracy pomiędzy OPS/PCPR a PUP są daleko niewystarczające, 

a porozumienia podpisywane pomiędzy tymi jednostkami pozostają w dużej mierze w sferze życzeń. Jako, że 

beneficjentami w Działaniu 9.1 są jednostki wyspecjalizowane we wspieraniu klientów w integracji społecznej 

brakuje im kompetencji i zasobów potrzebnych do przeprowadzenia skutecznej integracji zawodowej. 

Rozwiązaniem tego problemu mogłoby się okazać zobowiązanie powiatowych urzędów pracy do czynnej 

współpracy w projektach w formie poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy dla uczestników. Warunkiem 

skuteczności takiego rozwiązania byłoby rzeczywiste zobowiązanie PUP do objęcia wsparciem uczestników 

projektów na etapie aktywizacji zawodowej i wprowadzenie zasad, zgodnie z którymi uczestnicy projektów 

mieliby dostęp do usług PUP, który realnie wpływałby na zatrudnialność. Właśnie ze względu na oczekiwany 

wzrost skuteczności współpracy z PUP w realizacji projektów z Działania 9.1 postulat sformułowania kryterium 

należy uznać za uzasadniony – bardziej restrykcyjne podejście do egzekwowanie zobowiązań opisanych w 

kryteriach niż do zapisów w regulaminach konkursów lub w wytycznych daje szanse na to, że uczestnicy projektu 

odniosą realne korzyści, a instytucje samorządowe świadczące pomoc społeczną będą miały mniej obiekcji przed 

wnioskowaniem. Należy jednak uwzględnić, że kryteria z danego konkursu są obowiązujące dla wnioskodawcy i 

partnerów, a nie dla stron trzecich, do jakich w tym wypadku zalicza się PUP. W związku z tym należałoby 

wypracować skuteczny mechanizm angażowania PUP do współpracy, który byłoby jednocześnie możliwy do 

zweryfikowania w ramach oceny spełniania kryterium. 

Rozkłady oceny wniosków pod względem kryteriów merytorycznych szczegółowych w konkursie nr 

RPMA.09.01.00-IP.01-14-002/15 wskazują na to, że wszystkie cztery kryteria okazały się skuteczne; 

wnioskodawcy nieskuteczni systematycznie częściej nie otrzymywali punktów w kryteriach, podczas gdy 

skuteczni częściej otrzymywali maksymalną liczbę punktów. Punktacja kryteriów miała charakter binarny – 

wnioski otrzymywały maksymalną liczbę punktów za spełnienie kryterium lub nie otrzymywały ich wcale. 

Wartości pośrednie pojawiające się na wykresach poniżej wynikają z tego, że zaprezentowano na nich średnią z 

ocen wszystkich ekspertów – w przypadku rozbieżności opinii ekspertów co do spełniania kryterium punktacja 

przyjęła wartości pośrednie.  

Nietypowo na tle pozostałych przedstawia się kryterium nr 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), którego nie 

spełniła ponad połowa (59%) przyszłych beneficjentów; wnioski, które nie uzyskały dofinansowania zostały pod 

względem tego kryterium ocenione jeszcze niżej (75% uzyskało 0 pkt). Dane dotyczące przeciętnej liczby punktów 

zdobywanych za kryteria nr 2 i 3 przez skutecznych wnioskodawców pokazują znacząco niższą wartość dla 

kryterium nr 2 (około 4 pkt) niż kryterium nr 3 (około 7 pkt w projektach do 2 mln i 10 pkt w projektach ponad 2 

mln) przy takiej samej maksymalnej liczbie punktów możliwej do zdobycia. Pokazuje to, że kryterium dotyczące 

realizacji projektu na obszarze poniżej progu defaworyzacji było obiektywnie trudne do spełnienia i w dużej 

mierze rozstrzygnęło czy wniosek otrzymał dofinansowanie. W związku z tym oceniamy, że nadana mu ranga w 

wysokości 10 pkt możliwych do uzyskania była maksymalną jaką można uznać za zasadną w zestawie czterech 

obowiązujących kryteriów. Przy takim rozkładzie uzyskanych punktów za wszystkie kryteria utrzymanie przyjętej 
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rangi punktowej dla kryterium nr 2 będzie uzasadnione pod warunkiem uznania kwestii zamieszkiwania 

beneficjentów projektów na obszarach poniżej progu defaworyzacji za newralgiczny dla rozwiązywania 

problemów diagnozowanych na obszarze województwa. 

Okazało się, że kryterium nr 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) i kryterium nr 4 (Projekt realizowany jest w 

partnerstwie podmiotów z różnych sektorów, zapewniając kompleksowe podejście do rozwiązywania 

indywidualnych potrzeb i potrzeb grupy docelowej) najsilniej różnicują skuteczne i nieskuteczne wnioski; w 

obydwóch tych kryteriach ponad 70% skutecznych wnioskodawców uzyskiwała punkty i co miało miejsce w 

przypadku tylko mniej niż 1% wnioskodawców nieskutecznych. Kryteria odnoszące się do realizacji projektów w 

partnerstwie okazały się problematyczne dla wnioskodawców w konkursach rozpisanych w ramach innych osi 

priorytetowych i działań; wymóg realizacji projektu z partnerem rzadko był spełniany przez wnioskodawców RPO 

WM 2014-2020. Odmiennie niż w wielu konkursach rozpisanych w ramach innych osi priorytetowych i 

działań/poddziałań w analizowanym konkursie wymaganie to udało się spełnić większości skutecznych 

wnioskodawców. Niemniej jednak nie należy się dziwić, że nie podołali mu nieskuteczni wnioskodawcy i w 

związku z tym, kryterium wyraźnie zróżnicowało te dwie grupy. Duża luka punktowa pomiędzy skutecznymi i 

nieskutecznymi wnioskodawcami w kryterium nr 3 może wynikać z tego, że celne wykorzystanie w projekcie 

zwaliowanych produktów finalnych wypracowanych w ramach projektów innowacyjnych jest bardziej 

prawdopodobne w przypadku wnioskodawców z wyższymi kompetencjami, najlepiej znających specyfikę 

Działania 9.1, w tym dotychczas wypracowane instrumenty i narzędzia pracy z grupami docelowymi. Wobec tego 

istnieją przesłanki do tego, żeby uznać kryterium nr 3 za skuteczne narzędzie wyboru projektów najbardziej 

przyczyniających się do osiągniecia celów Programu. 

Wykres 12 Rozkład ocen wniosków pod względem kryteriów merytorycznych szczegółowych (ocena 
bezwarunkowa) wg skuteczności wnioskodawców   

  

  

Rozkład ocen za spełnianie kryteriów formalnych i dostępu w konkursie nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-002/15 

wskazuje na poprawność sformułowania kryteriów. Najbardziej problematyczne dla wnioskodawców okazało się 

kryterium formalne nr 9 dotyczące wymogu prowadzenia biura na teranie województwa mazowieckiego; aż 

24,4% wniosków zostało ocenione negatywnie. Dodatkowo na ocenę wniosków pod kątem tego kryterium 
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złożono, aż 10 protestów, z czego 5 okazało się skuteczne; wskazuje to na usterki w sformułowaniu kryterium lub 

przyjęciu niewłaściwych założeń podczas oceny. Odnośnie poprawności sformułowania, jednoznaczności i 

precyzji pozostałych kryteriów w ramach tego Poddziałania nie ma większych zastrzeżeń. 

Działanie 9.2 

Poddziałanie 9.2.1 

W okresie objętym ewaluacją w ramach Poddziałania 9.2.1 ogłoszonych zostało dziesięć naborów na projekty 

typu: 

• rozwój dziennych form wsparcia, usług społecznych oraz programy deinstytucjonalizacji usług 

społecznych świadczonych przez instytucje pomocy i aktywnej integracji realizowane na rzecz osób 

niesamodzielnych, 

• pomoc dla dzieci i rodzin zagrożonych dysfunkcją obejmująca wsparcie systemu pieczy zastępczej 

mające na celu wzmocnienie działań interwencyjnych na rzecz dzieci i młodzieży w celu zapobiegania 

pogłębianiu dysfunkcji i marginalizacji. 

W konkurach w ramach Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych zastosowano dwukrotnie 

więcej kryteriów dostępu niż merytorycznych szczegółowych. Łącznie zestawy kryteriów dedykowane 

poszczególnym naborom, uzupełnione przez kryteria merytoryczne szczegółowe, odnoszą się do wszystkich 

istotnych aspektów projektu, przy czym większą rolę odgrywają tu kryteria dostępu. W kryteriach dostępu 

uwzględnione zostały: rezultaty i cele (np. kryteria nr 359 i 860), grupa docelowa (kryterium nr 161), wymiar 

czasowy (kryterium nr 262), zadań/działań (kryteria nr 2, 4 i 563) i budżetu (kryterium nr 464, 265). W kryteriach 

merytorycznych szczegółowych odzwierciedlenie znalazły zagadnienia dotyczące wymiaru terytorialnego 

interwencji (np. kryterium nr 166, 267), grup docelowych (kryterium nr 168 i 469), opisu zadań (kryterium nr 570). 

Odpowiednia diagnoza problemów, opis potencjału wnioskodawcy i sposobu zarządzania zapewnione są poprzez 

zastosowanie kryteriów merytorycznych ogólnych.  

Zarówno w kryteriach merytorycznych szczegółowych jak i dostępu znajdują się takie, które mają zapewnić 

wysoką jakość projektów, a wśród nich dotyczące świadczenia wsparcia w projekcie zgodnie z wytycznymi/aktami 

                                                                 
59 Kryteria wyboru projektów przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WM 2014-2020na V posiedzeniu w dniu 20 listopada 2015 r. 

60 Kryteria wyboru projektów przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WM 2014-2020 na VIII posiedzeniu w dniu 19 lutego 2016 r. 

61 Kryteria wyboru projektów przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WM 2014-2020 na XV posiedzeniu w dniu 15 lipca 2016 r. 

62 Kryteria wyboru projektów przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WM 2014-2020 na VIII posiedzeniu w dniu 19 lutego 2016 r. i Kryteria 
wyboru projektów przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WM 2014-2020 na XV posiedzeniu w dniu 15 lipca 2016 r. 

63 Kryteria wyboru projektów przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WM 2014-2020 na V posiedzeniu w dniu 20 listopada 2015 r. 

64 Kryteria wyboru projektów przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WM 2014-2020 na XIX Posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2016 r. i Kryteria 
wyboru przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WM na XXVI posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2017r. 

65  Kryteria wyboru projektów przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WM 2014-2020 na XXV posiedzeniu w dniu 12 maja 2017 r 

66 Kryteria wyboru projektów przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WM 2014-2020 na V posiedzeniu w dniu 20 listopada 2015 r. 

67 Kryteria wyboru projektów przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WM 2014-2020 na VIII posiedzeniu w dniu 19 lutego 2016 r. i Kryteria 
wyboru projektów przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WM na XV posiedzeniu w dniu 15 lipca 2016 r. 

68 Kryteria wyboru projektów przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WM 2014-2020  na VIII posiedzeniu w dniu 19 lutego 2016 r. 

69 Kryteria wyboru przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WM 2014-2020 na XVII posiedzeniu w dniu 21 października 2016 r. 

70 Kryteria wyboru projektów przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WM 2014-2020 na XV posiedzeniu w dniu 15 lipca 2016 r. i Kryteria 
wyboru przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WM 2014-2020  na XVII posiedzeniu w dniu 21 października 2016 r. 



 
 

145 
 

prawnymi (np. kryteria dostępu nr 771 i 172), zasadą empowerment (kryterium dostępu nr 973 i 1174) czy w 

partnerstwie (kryterium merytoryczne szczegółowe nr 375). 

W naborze nr RPMA.09.02.01-IP.01-14-012/15 podczas oceny żadne kryterium dostępu nie wyróżniło się tym, że 

spełnienie go było dla wnioskodawców szczególnie kłopotliwe – odsetek negatywnych ocen waha się od 13,9% 

(kryteria dostępu nr 1, 2 i 976) do 0% (kryterium dostępu nr 7), średnia wynosi 10,9%. W przypadku kryteriów 

formalnych – odsetek negatywnych ocen wynosi 3,45%. Stosunkowo najniżej wnioski zostały ocenione w zakresie 

kryterium formalnego nr 9 dotyczącego wymogu prowadzenia biura na teranie województwa mazowieckiego – 

negatywnych ocen było aż 27,8%. Podobnie jak w przypadku Działania 9.1 wskazuje to na usterki w 

sformułowaniu kryterium lub przyjęcie niewłaściwych założeń podczas oceny. 

Poddziałanie 9.2.2 

W okresie objętym ewaluacją w ramach Poddziałania 9.2.2 ogłoszonych zostało dziesięć naborów na projekty 

typu: 

• wdrażanie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych 

niepełnosprawnością i niepełnosprawnych, 

• wdrażanie programów wczesnego wykrywania i profilaktyki cukrzycy, 

• wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi poprzez rozwój alternatywnych form 

opieki nad osobami niesamodzielnymi, w tym osobami starszymi. 

Zgodnie z założeniami obecnej perspektywy wsparcie w ramach Poddziałania 9.2.2 zostało wyraźnie 

ukierunkowane na zgodność z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju oraz z założeniami zawartymi w dokumencie 

„Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020. Krajowe ramy strategiczne”. Wobec tego wdrażanie tego 

Poddziałania na poziomie zarówno całego RPO WM 2014-202, jak i poszczególnych projektów jest silnie 

uwarunkowane zewnętrznie. Zgodnie z zapisami w „Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020. Krajowe 

ramy strategiczne” oraz w Umowie Partnerstwa interwencje w sektorze zdrowia są koordynowane w celu 

zapewnienia właściwego ich ukierunkowania, zapobiegania ich nakładaniu się, zapewnienia efektywności 

kosztowej oraz precyzyjnego dostosowanie do potrzeb77. Głównym narzędziem koordynacji interwencji ze 

środków UE, zgodnie z Umową Partnerstwa, jest Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze 

zdrowia78. 

                                                                 
71 Kryteria wyboru przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WM 2014-2020 na XVII posiedzeniu w dniu 21 października 2016 r. 

72 Kryteria wyboru projektów przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WM 2014-2020 na V posiedzeniu w dniu 20 listopada 2015 r. 

73 Kryteria wyboru przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WM 2014-2020 na XVII posiedzeniu w dniu 21 października 2016 r. 

74 Kryteria wyboru projektów przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WM 2014-2020 na XIX Posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2016 r. 

75 Kryteria wyboru projektów przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WM 2014-2020 na V posiedzeniu w dniu 20 listopada 2015 r., Kryteria 
wyboru projektów przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WM 2014-2020 na VIII posiedzeniu w dniu 19 lutego 2016 r. i Kryteria wyboru 
projektów przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WM 2014-2020 na XV posiedzeniu w dniu 15 lipca 2016 r. 

76 Kryterium dostępu nr 1: Wnioskodawca zapewnia, że wsparcie dla dzieci z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych (m.in. grupa docelowe wsparcia, formy wsparcia, zasady tworzenia i funkcjonowania), odbywa się zgodnie 
z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i przepisów wykonawczych do ustawy oraz z 
„Ogólnoeuropejskimi wytycznymi dotyczącymi przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych 
społeczności” i dokumentem „Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej w celu przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej 
na poziomie lokalnych społeczności zestaw- narzędzi”; kryterium dostępu nr 2: Wnioskodawca zapewnia, że wsparcie dla dzieci z rodzin 
przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych odbywa się na podstawie ścieżki reintegracji dla każdego 
dziecka, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb; kryterium dostępu nr 9: 
Wnioskodawca zapewnia, że preferowane do objęcia wsparciem EFS  w ramach projektów realizowanych w Poddziałaniu 9.2.1 są osoby  
lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), a zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin 
nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których 
mowa w PO PŻ. 

77 Por.: Programowanie perspektywy finansowej 2014–2020. Umowa Partnerstwa, str. 146.  

78 Za http://zdrowie.gov.pl/ks/strona-799-informacje_ogolne_ks.html (dostęp: 15 grudnia 2017). 
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Takie podejście zakłada, że konkursy organizowane przez władze regionalne ze środków EFS na wsparcie działań 

profilaktycznych są ogłaszane w oparciu o Regionalne Programy Zdrowotne (RPZ), które są opracowywane 

w odpowiedzi na problemy zdrowotne zdiagnozowane w regionie. RPZ są tworzone zgodnie ze obowiązującym 

schematem, wdrażane w oparciu o monitoring potrzeb zdrowotnych i podlegają ocenie Agencji Oceny 

Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT). Opiniowanie RPZ ze strony AOTMiT gwarantuje skuteczność 

i efektywność kliniczną oraz bezpieczeństwo pacjentom planowanych działań, a także pożądany bilans korzyści 

zdrowotnych w stosunku do ryzyka i korzyści zdrowotnych w stosunku do kosztów ekonomicznych. Kryteria dla 

Poddziałania są opracowywane w oparciu o rekomendacje Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji 

EFSI79. 

Spełnienie tych założeń powoduje, że w Poddziałaniu 9.2.2 konkursy (i projekty złożone w ich ramach) pełnią 

funkcję działań wdrożeniowych RPZ, a zadanie ekspertów uczestniczących w ocenie merytorycznej wniosków 

o dofinansowanie polega m.in. na ocenie zgodności podejmowanych działań z RPZ80. 

W ścisłym nawiązaniu do przyjętych założeń odnośnie do realizowania wsparcia zgodnie z RPZ sformułowano 

kryterium dostępu (weryfikowane na etapie oceny merytorycznej) „Zgodność z Regionalnym Programem 

Zdrowotnym (RPZ)”, które zostało konsekwentnie zastosowane we wszystkich naborach w ramach Poddziałania 

9.2.2. 

W regionalnych programach zdrowotnych dofinansowanych z EFS sformułowane są mierniki efektywności 

(np. w „Programie wczesnego wykrywania i profilaktyki cukrzycy wśród mieszkańców województwa 

mazowieckiego na lata 2017-2019” jest ich 11, w dokumencie „Opracowanie wskazówek i zaleceń do pracy z 

dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w środowisku domowym” jest ich 7). Wskaźniki rezultatu 

bezpośredniego i produktu dla Poddziałania 9.2.2 nie są równoznaczne z miernikami efektywności 

sformułowanymi w RPZ (na potrzeby Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM). W programach 

zdrowotnych pozwolono beneficjentom na swobodne, ale jednocześnie również racjonalne określenie poziomu 

wskaźników. Zgodnie z przyjętym założeniem odnośnie do wdrażania RPZ Beneficjenci Poddziałania 9.2.2 mają 

obowiązek monitorowania mierników, jednak nie są zobligowani do osiągnięcia jakiegokolwiek ich poziomu. 

Działanie 9.3 

W trzech naborach w ramach Działania 9.3 Rozwój ekonomii społecznej zastosowano zróżnicowane zestawy 

kryteriów dostępu i merytorycznych szczegółowych. Pierwszy i trzeci nabór w ramach Działania (typy projektu – 

Tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem 

społecznym i Świadczenie usług wspierających rozwój ekonomii społecznej) miały charakter konkursowy; 

zastosowano w nich odpowiednio 15 i 13 kryteriów dostępu i jedno kryterium merytoryczne szczegółowe. Drugi 

nabór był pozakonkursowy (typ projektu Koordynowanie rozwoju sektora ekonomii społecznej), wystąpiły w nim 

wyłącznie 4 kryteria dostępu. 

Również ze względu na specyfikę typu projektu w kryteriach z pozostałych 2 naborów bardzo rozbudowana jest 

lista tych, które odnoszą się do opisu zadań; łącznie zastosowano 9 kryteriów dotyczących usług animacyjnych, 

inkubacyjnych i biznesowych OWES. Pozostałe kryteria dostępu dotyczą celów/rezultatów projektu, wymiaru 

czasowego i trwałości, budżetu, potencjału wnioskodawcy i grup docelowych. Jedyne kryterium merytoryczne 

szczegółowe sformułowane dla Działania dotyczy utworzenia w ramach projektu miejsc pracy i przedsiębiorstw 

społecznych w kluczowych sferach rozwojowych (zrównoważony rozwój, solidarność pokoleń, polityka rodzinna, 

turystyka społeczna, budownictwo społeczne, lokalne produkty kulturowe). 

Podczas oceny wniosków w ramach naboru RPMA.09.03.00-IP.01-14-013/16 okazało się, że wnioskodawcy 

nieomalże bezbłędnie wykazali spełnianie większości kryteriów dostępu (to znaczy nie popełnili żądanego błędu). 

                                                                 
79 Tamże. 

80 Por.: Krajowe ramy strategiczne. Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020, Ministerstwo Zdrowia, Warszawa, lipiec 2015, 
str. 148, 222.  
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Dotyczy to aż 13 z 15 kryteriów. Nieliczne błędy wystąpiły przy wykazywaniu spełniania kryterium nr 1 

(określające jakie podmioty mogą składać wnioski) i 5 (dotyczące wkładu własnego). Wskazuje to na poprawność 

sformułowania, jednoznaczność i precyzję kryteriów w ramach tego Działania. 

 

Ocena sposobu sformułowania i skuteczności kryteriów OP X 

 

Sposób sformułowania kryteriów 

Przeprowadzone badania jakościowe (zogniskowane wywiady grupowe i indywidualne wywiady pogłębione) oraz 

analiza danych zastanych w zakresie treści kryteriów Osi Priorytetowej X RPO WM 2014-2020 wskazują na to, że 

generalnie kryteria sformułowane są poprawnie oraz adekwatne względem celów oraz założeń poszczególnych 

działań i poddziałań. Natomiast dokonując oceny sposobu sformułowania kryteriów oraz ich definicji należy 

zwrócić uwagę na dość często przywoływane przez uczestników procesu oceny projektów trudności w 

interpretacji kryteriów. 

Różnice interpretacyjne kryteriów mogą pojawić się zarówno wśród osób, które pełnią tą samą rolę w systemie 

oceny (członkowie KOP, eksperci oceniający wnioski), jak i pomiędzy przedstawicielami kolejnych etapów oceny. 

Jak stwierdził uczestnik wywiadu grupowego: 

„[…] każda z tych komórek może przyjąć zupełnie inną interpretację, nawet podświadomie, pewnych kryteriów. 

I dochodzi do sporów. Ja pamiętam, jak było, jak pracowałam właśnie z drugiej strony, oceniając. Było bardzo 

trudno ustalić jednolitą linię oceny”. 

Poza naturalną poniekąd możliwością przyjmowania odmiennych interpretacji kryteriów przez pracujące osobno 

zespoły, zaangażowane w ocenę formalną i merytoryczną, dodatkowe źródła różnic interpretacyjnych mogą 

stanowić upływ czasu pomiędzy oceną formalną i merytoryczną oraz dodatkowe interpretacje. 

„Natomiast tak jak u nas wygląda to w ten sposób, że tak jakby raz definiujemy kryteria na etapie oceny formalnej, 

no i wtedy są definiowane te kryteria dostępu. Ale czasem, jeszcze jak jest precyzyjne wyjaśnienie na przykład 

czy ustalenia z instytucją zarządzającą […] Pojawiają się dopiero na etapie oceny merytorycznej. I wtedy te 

kryteria dostępu na przykład są zupełnie inaczej interpretowane i inaczej oceniane w związku z tym […] Więc to 

powoduje taką niespójność”. 

Gdy wątpliwości co do właściwego rozumienia treści kryterium nie mogą zostać rozstrzygnięte w ramach 

wydziałów zaangażowanych w ocenę wniosków, IP może zwrócić się do IZ o wyjaśnienie treści kryterium. Osoby 

zaangażowane w ocenę wniosków uważają, że jest to dobry sposób radzenia sobie z wątpliwościami odnośnie 

treści kryteriów, ponieważ umożliwia skuteczne i szybkie ustalenie jednej, wspólnej interpretacji. 

„To dosyć szybko […] 3, 4 dni, no powiedzmy do tygodnia. […] jak jest za długo, no to pytam, co ze sprawą, bo 

jest pilne, bo tu projekty leżą […] Współpraca jest dobra i to przychodzi […] jeżeli jest interpretacja instytucji 

wyższej, nie ma problemu, no bo każdy interpretuje w ten sam sposób, który został nam jakby przedłożony przez 

nich. Także, no, to działa.” 

Bez względu jednak na okoliczności, w których ujawniają się trudności w interpretacji kryteriów oraz w jaki 

sposób zostaną one rozstrzygnięte, ich przyczyną za każdym razem jest niedostateczny stopień jednoznaczności 

i precyzji definicji lub opisów kryteriów.  

Dyskusyjna jest również kwestia, czy opisy kryteriów przygotowane są w taki sposób, że pozwalają skutecznie 

pozyskiwać informacje umożliwiające ocenę projektów zgodnie z tymi kryteriami.  

„Ja mam takie odczucie, że rzeczywiście tutaj system oceny działa sprawnie jak najbardziej, natomiast jest czasem 

problem z doprecyzowaniem, np. kryteriów dostępu, ponieważ tych kryteriów dostępu w każdym konkursie jest 
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bardzo dużo, przynajmniej w naszym RPO […] czasami trudno też zidentyfikować we wniosku te zapisy, że 

rzeczywiście dane kryterium jest spełnione i co tak naprawdę, i w jakich częściach wniosku powinno być opisane, 

żeby uznać, że te kryteria są spełnione, więc ja osobiście doświadczam takich trudności”. 

Wyszukiwanie we wnioskach informacji stanowiących podstawę do weryfikacji spełniania kryteriów wiąże się z 

zagadnieniem „deklaratywnego” spełniania niektórych kryteriów. Zapisywanie we wioskach „oświadczeń” na 

temat spełniania kryteriów bez przedstawienia przekonujących dowodów lub umieszczenia tych informacji w 

szerszym kontekście projektu, z punktu widzenia osób zaangażowanych w ocenę merytoryczną stwarza problemy 

w ocenie merytorycznej. Wniosek zawierający takie deklaracje z jednej strony często nie spełnia wymogów 

zapisanych w opisie kryterium, a z drugiej strony nie daje mocnych podstaw do nieprzyznania punktów wobec 

często powtarzającego się w opisie kryteriów zdania: „Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu”. Jak stwierdzili uczestnicy wywiadu grupowego wypowiadając się na temat 

„deklaratywnego” spełniania kryteriów dotyczących obowiązku przeprowadzenia przez wnioskodawcę diagnozy 

grupy docelowej: 

„nie ma narzędzi, żeby zweryfikować, czy wnioskodawca faktycznie przeprowadził badania telefoniczne czy 

jakiekolwiek badania ankietowe tej grupy docelowej, po prostu jest zapis. My nie mamy żadnych narzędzi, żeby 

tego kwestionować, przyjmujemy, że wnioskodawca prawdę we wniosku oświadcza, bo pod tym też się 

podpisuje, ale często we wdrażaniu wychodzi, że to nie do końca to, co jest we wniosku, to faktycznie […] Ale jest 

to tylko deklaratywne. Też mamy takie odczucie, że właśnie jest to zbyt deklaratywne i takie zbyt ogólne może”. 

Natomiast na etapie oceny formalnej takie skrótowe, „deklaratywne” zapisy, często będące cytatami z 

regulaminów konkursów lub kryteriów, nie stanowią problemu, a często są nawet pożądane, ponieważ ocena 

formalna w wyższym stopniu bazuje na jednoznacznych zapisach we wniosku o dofinansowanie. Osoby 

zaangażowane w ocenę zdają sobie sprawę, że czynniki motywujące wnioskodawców do zamieszczania takich 

zapisów we wnioskach są bardziej złożone niż tylko sama chęć ukrycia niedostatków koncepcji projektu. Limity 

liczby znaków na poszczególne części wniosku skutecznie zmniejszają szanse na wyczerpujące opisanie 

wszystkich aspektów projektu, które na taki opis zasługują. Ponadto wnioskodawcy często obawiają się, że jeżeli 

nie zacytują nieomalże dosłownie treści regulaminu konkursu lub kryterium to nie otrzymają punktów za jego 

spełnienie i w konsekwencji poprzestają na „deklaratywnych” zapisach. Zapewnienie obiektywności oceny 

wniosków, w których występują opisane wyżej zjawiska, jest realizowane poprzez angażowanie w ocenę 

(zarówno formalną, jak i merytoryczną) osób posiadających wysokie kompetencje. 

 

Skuteczność kryteriów 

Przy ocenie skuteczności kryteriów warto zwrócić uwagę na zagadnienia ich wzajemnej niesprzeczności, 

rozłączności i wewnętrznej spójności w ramach poszczególnych naborów. O ile w osi priorytetowej 10 nie 

stwierdzono naborów, w których kryteria byłyby wzajemnie sprzeczne o tyle w licznych konkursach można 

wskazać przykłady częściowego powielania się kryteriów dostępu i merytorycznych szczegółowych. Jest to 

celowy zabieg, który przyczynia się do zapewnienia wewnętrznej spójności naborów. Można więc stwierdzić, że 

założenie sformułowane w pytaniu badawczym nr 3.2.c, że kryteria powinny być co do zasady rozłączne, w 

przypadku wybranych kryteriów osi priorytetowej 10 stoi w sprzeczności z zawartym w tym samym pytaniu 

postulatem wewnętrznej spójności kryteriów.  

Jako przykład można przytoczyć kryteria przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WM 2014-2020 na XXV 

posiedzeniu w dniu 12 maja 2017 r dla Działania 10.2 rodzaj przedsięwzięcia: „Szkolenia lub inne formy 

podnoszenia kompetencji cyfrowych i językowych zakończone procesem formalnego potwierdzania i certyfikacji 

nabytych kwalifikacji”. Dla tego Działania sformułowano między innymi następujące kryteria:  

• dostępu „Projekt obejmuje szkolenia lub kursy w zakresie następujących języków obcych: angielskiego, 

niemieckiego, francuskiego, dające możliwość uzyskania certyfikatu zewnętrznego, potwierdzającego 
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zdobycie przez uczestników określonego poziomu biegłości językowej (zgodnie z Europejskim Systemem 

Opisu Kształcenia Językowego)”, 

• dostępu, weryfikowane na etapie oceny merytorycznej „Projekt obejmuje szkolenia lub kursy w zakresie 

uzyskiwania kwalifikacji lub zdobywania i poprawy kompetencji cyfrowych, dające możliwość uzyskania 

certyfikatu zewnętrznego lub uzyskania dokumentu potwierdzającego nabycie kompetencji”, 

• merytoryczne – szczegółowe „W wyniku udziału w projekcie co najmniej 60% osób objętych wsparciem 

uzyska certyfikat potwierdzający kwalifikacje cyfrowe” i „W wyniku udziału w projekcie co najmniej 60% 

osób objętych wsparciem osiągnie pełen poziom biegłości językowej, zgodny z Europejskim Systemem 

Opisu Kształcenia Językowego (tj. na poziomie A, B lub C)”. 

O przytoczonych kryteriach nie można powiedzieć, że są całkowicie rozłączne, ponieważ wszystkie odnoszą się 

między innymi do możliwości uzyskania certyfikatu zewnętrznego (potwierdzającego kwalifikacje cyfrowe lub 

językowe). Jednakże nie należy wyciągać wniosku, że jest to błąd systemu kryteriów dla Działania 10.2 obniżający 

ich skuteczność, a wręcz przeciwnie – dzięki zagwarantowaniu poprzez kryteria dostępu możliwości uzyskania 

certyfikatów zewnętrznych w projektach, a następnie premiowaniu projektów, w których co najmniej 60% 

uczestników uzyska certyfikaty dodatkowymi punktami na etapie oceny merytoryczne, kryteria dla tego działania 

są spójne.  

W przypadku niektórych kryteriów problemy z poprawnością sformułowania, precyzją, jednoznacznością i 

weryfikowalnością są bardziej zasadnicze lub też z innych względów ich skuteczność, czyli możliwość wyboru 

projektów najbardziej przyczyniających się do osiągniecia celów programu, może być kwestionowana. 

Kryterium dostępu w Działaniu 10.2, rodzaj przedsięwzięcia: „Szkolenia lub inne formy podnoszenia kompetencji 

cyfrowych i językowych zakończone procesem formalnego potwierdzania i certyfikacji nabytych kwalifikacji” 

przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WM 2014-2020 na XXV posiedzeniu w dniu 12 maja 2017r. „Wybór 

uczestników projektu obejmuje diagnozę potrzeb szkoleniowych z uwzględnieniem stanu wiedzy/ kompetencji/ 

umiejętności w zakresie ICT i/lub języków obcych” może posłużyć za przykład nieprawidłowości sformułowana 

polegających na braku precyzji i jednoznaczności definicji, które nastręczają członkom KOP trudności podczas 

interpretacji kryterium. Opis kryterium zawiera między innymi następujące zapisy: „Wnioskodawca we wniosku 

o dofinansowanie uzasadnia wybór uczestników projektu wynikami przeprowadzonej diagnozy deficytów 

wiedzy, kompetencji, czy umiejętności w zakresie ICT/języków obcych. Wyniki diagnozy umożliwią zrekrutowanie 

uczestników (w tym formowanie grup szkoleniowych) o podobnych deficytach, co zwiększy efektywność 

proponowanych szkoleń/kursów i pozwoli na dostosowanie proponowanego wsparcia do indywidualnych 

potrzeb uczestników projektu”. 

Zarówno opis jak i definicja kryterium dopuszczają różne interpretacje tego na jakim etapie ma być prowadzona 

diagnoza, jakiej grupy ma dotyczyć oraz jaki ma być jej cel. Na etapie oceny wniosków konkursowych zaistniały 

dwie wykładnie tego kryterium; według pierwszej diagnoza miała zostać przeprowadzona przed złożeniem 

wniosku o dofinansowanie na grupie, z której mają się rekrutować uczestnicy projektu, a jej celem ma być 

rozpoznanie potrzeb; natomiast zgodnie z drugim rozumieniem diagnozie luk kompetencyjnych powinni zostać 

poddani zrekrutowani uczestnicy projektu, w celu przypisania ich do grup szkoleniowych. Jak stwierdziła 

uczestniczka wywiadu grupowego: 

„[…] nie mogliśmy się, jak gdyby, porozumieć, w którym momencie diagnoza powinna być wykonywana. Wtedy 

było tak sformułowane, że wnioskodawca jest zobowiązany do prowadzenia diagnozy grupy docelowej w celu 

przyporządkowania ich do grup szkoleniowych. Jak gdyby jedna interpretacja była, że wystarczy jakakolwiek 

diagnoza grupy docelowej do wniosku, np. w punkcie 3.2 […], a druga interpretacja była taka, że diagnoza 

powinna być prowadzona na etapie rekrutacji do projektu, żeby te osoby, które przyjdą, były zdiagnozowane i 

dopiero na tej podstawie były przyporządkowane do grup szkoleniowych. Jak gdyby oba podejścia są słuszne, ale 

nie doszliśmy w końcu do tego […] to kryterium było tak napisane, że z samego kryterium wynikało i to, i to”. 

Brak rozstrzygnięcia na temat tego jakiej diagnozy należy wymagać na podstawie tego kryterium spowodował, 

że obydwa warianty były dopuszczalne. Według uczestników wywiadu grupowego: 
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„- Właśnie, jeżeli ja złożyłam wniosek, w którym przedstawiam diagnozę, a pani wniosek, w którym jest plan 

przeprowadzenia diagnozy, to która z nas dostaje 0, a która 1 [punktów]? 

- Obie po 1” 

Sytuacja, w której w konkursie obowiązuje tak niejasne i wieloznaczne kryterium, dla którego w dodatku nie 

przyjmuje się spójnej, uzgodnionej interpretacji stwarza zagrożenie dla obiektywności i sprawiedliwości procesu 

oceny wniosków. Po pierwsze wnioskodawcy mogli różnie zrozumieć to kryterium z powodu jego wieloznaczności 

i braku precyzji; skoro sami członkowie KOP mieli wątpliwości co do jego znaczenia, tym bardziej mogli je mieć 

wnioskodawcy. Po drugie wnioski, których autorzy odmiennie zinterpretowali to kryterium mogły okazać się 

nieporównywalne. Co prawda ocena tego kryterium nie zakładała porównywania wniosków, natomiast mogła 

zajść sytuacja, w której od przyjętej interpretacji tego kryterium zależało, czy wnioskodawcy spełnienie go 

przyjdzie z większym czy mniejszym trudem oraz jakie konsekwencje wystąpią na etapie wdrażania projektu. Jak 

stwierdził uczestnik wywiadu grupowego:  

„Takie rzeczy powinny być doprecyzowane, bo to generuje później trudności na etapie wdrażania. Właśnie jakby 

nam też jest trudno potem weryfikować, czy koszt powinien być kwalifikowalny czy nie, czy to powinien był zrobić 

wnioskodawca przed złożeniem wniosku, czy to może być kwalifikowalny na etapie potem już realizacji". 

Jako przykład kryterium bezbłędnie sformułowanego, które jednak może okazać się niewystarczająco skuteczne, 

można przytoczyć kryteria merytoryczne szczegółowe „Projekt bazuje na już istniejących materiałach 

edukacyjnych, w tym zasobach dostępnych swobodnie, na wolnych licencjach” i „Projekt bazuje na już 

istniejących wysokiej jakości materiałach edukacyjnych dostępnych na zasadzie wolnych licencji”81. W opisie 

kryterium przyjętym przez Komitet Monitorujący RPO WM 2014-2020 na XXV posiedzeniu w dniu 12 maja 2017 

r. znalazło się następujące sformułowanie: „Wnioskodawca zobowiązany jest wskazać we wniosku o 

dofinansowanie materiały edukacyjne dostępne na zasadzie wolnych licencji, z których będzie korzystał i krótko 

opisać sposób ich wykorzystania w projekcie”. Tak zdefiniowane kryterium oznacza, że wnioskodawca powinien 

wskazać po jakie materiały mam zamiar sięgnąć oraz zamieścić we wniosku zapisy umożliwiające oceniającemu 

stwierdzanie czy są one adekwatne do zaplanowanego projektu. Tymczasem, jak stwierdzili uczestnicy 

wywiadów grupowych, punkt za spełnianie kryterium był przyznawany wszystkim wnioskom, w którym 

zadeklarowano korzystanie z jakichś, nieskonkretyzowanych materiałów dostępnych na wolnych licencjach.   

[…] z kryterium wynikało, że powinien beneficjent wskazać, w których działaniach będzie... Z jakich licencji 

korzystał. On deklaratywnie wskazał, że będzie korzystał. No i sytuacja jest taka, że później projekt sobie a licencja 

[...]sobie. Uzyskał punkty zupełnie […] niesłusznie, ponieważ nie ma to wpływu na realizację projektu. Czyli de 

facto spełnił jakieś kryterium [...] formalnie tylko. Bo on wskazał, że »Tak, będę korzystał«, tylko, że nie pozwolił 

odnieść się oceniającemu do tego, czy to ma w ogóle sens. 

W ramach OP X, podobne jak w każdej innej OP RPO WM 2014-2020 na funkcjonowanie systemu oceny i wyboru 

projektów wpływają czynniki zewnętrzne, które są istotne w skali całego kraju. Za przykłady może służyć wejście 

w życie ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.  

Reforma ustroju szkolnego wprowadzona przez ustawę Prawo oświatowe pokazuje jak złożony i wielowątkowy 

może być wpływ czynników zewnętrznych na system oceny i wyboru projektów. W obliczu wprowadzenia 

reformy utrudnienia pojawiły się już na etapie podejmowania przez jednostki samorządu lokalnego decyzji o 

aplikowaniu do konkursów w ramach OP X; w obliczu niepewności co do tego jak będzie wyglądała sieć placówek 

                                                                 
81 Kryterium obowiązujące w Poddziałaniu 10.1.1 (10i) typ projektu: „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)”, rodzaj 

przedsięwzięcia: „Wsparcie kształcenia ogólnego oraz wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli”, Poddziałaniu 10.1.2 (10i) „Edukacja 
ogólna w ramach ZIT”, rodzaj przedsięwzięcia: „Wsparcie kształcenia ogólnego oraz wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli w ramach 
działań adresowanych do uczniów i wychowanków szkół/placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne i zawodowe oraz 
do nauczycieli szkół i placówek oświatowych”, Działaniu 10. 2, rodzaj przedsięwzięcia: „Szkolenia lub inne formy podnoszenia kompetencji 
cyfrowych i językowych zakończone procesem formalnego potwierdzania i certyfikacji nabytych kwalifikacji”, Poddziałanie 10.3.1 (10iv) 
„Doskonalenie zawodowe uczniów”, rodzaj przedsięwzięcia: „Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu 
i instruktorów praktycznej nauki zawodu” 
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oświatowych, które szkoły będą nadal istnieć, a które zostaną zlikwidowane samorządowcy mieli mniejszą 

motywację do aplikowania o środki. Co zrozumiałe reforma systemu oświaty spowodowała perturbacje również 

we wdrażanych projektach, które trzeba było indywidualnie modyfikować, żeby ich wdrażanie mogło być 

kontynowanie. W przypadku projektów oczekujących na podpisanie umowy, które miały być wdrażane w 

gimnazjach, pojawiły się wątpliwości dotyczące wykonalności projektów w ostatnich klasach szkół 

podstawowych. Pomimo, iż wnioski były modyfikowane w taki sposób by przystawały do nowej struktury 

szkolnictwa, w niektórych przypadkach wątpliwości co do wykonalności projektów pozostawały i powodowały 

konieczność przeprowadzania ekspertyzy wniosku, czyli ponownej oceny merytorycznej. Wnioskodawcy, którzy 

nadal nie byli przekonani, że ich projekt jest możliwy do wdrożenia odstąpili od podpisania umowy. Zrealizowanie 

się takiego scenariusza oznaczało definitywną utratę zasobów po stronie zarówno wnioskodawcy, jak i programu, 

ponieważ projekty, których przygotowane i ocena pochłonęły dużo czasu nie zostaną wdrożone pomimo, iż 

zostały pozytywnie ocenione.  

W konkursie nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-009/15, który odbył się w ramach Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna 

(w tym w szkołach zawodowych) (typ projektu "Kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy 

oraz właściwych postaw i umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej)", "Tworzenie 

warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu" i "Korzystanie z technologii informacyjno-

komunikacyjnych oraz rozwijanie kompetencji informatycznych") najwięcej wniosków, czyli 21,7%, zostało 

odrzuconych na etapie oceny formalnej za niespełnienie kryterium formalnego nr 8 (Zgodność projektu 

opisanego we wniosku o dofinansowanie z Regulaminem Konkursu/fiszką projektu). Jest to bardzo wysoki 

odsetek, ponieważ średnio we wszystkich kryteriach formalnych 5,4% wniosków dostało ocenę negatywną. 

Okazało się, że na ocenę wniosków pod kątem tego kryterium złożono najwięcej protestów – 35, z czego 6 zostało 

uwzględnionych. Współwystępowanie tych trzech okoliczności – wysokiego odsetka wniosków 

zdyskwalifikowanych za niespełnienie tego kryterium, dużej liczby odwołań na wynik oceny oraz ich wysokiej 

(17,14%) skuteczności – wskazuje na to, że w Regulaminie Konkursu wystąpiły zapisy, które były na tyle 

niejednoznaczne, że mogły być różnie interpretowane przez wnioskodawców. 

Drugim pod względem częstości negatywnych ocen (13,3%) jest kryterium formalne nr 9 (Wnioskodawca w 

okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu na terenie województwa mazowieckiego), które również w 

OP IX eliminowało niewspółmiernie wysoki odsetek wniosków. Odwołujący się wnioskodawcy w 14 przypadkach 

nie zgodzili się w oceną wniosku w zakresie tego kryterium, a w 6 przypadkach ich argumenty zostały uznane. 

Spośród kryteriów dostępu najbardziej eliminujące okazało się kryterium nr 9 (Przedsięwzięcia finansowane w 

ramach projektu ze środków EFS stanowią uzupełnienie działań prowadzonych przez szkoły lub placówki systemu 

oświaty przed rozpoczęciem realizacji projektu). Nakłady ponoszone na rzecz powyższych przedsięwzięć nie 

zmniejszą się w stosunku do okresu 12 miesięcy poprzedzających realizację projektu) – podczas oceny uznano, 

że 25,4% wniosków nie spełnia tego kryterium. Było to drugie kryterium pod względem liczby zgłoszonych 

odwołań; zgłoszono 31 protestów i wszystkie zostały odrzucone. Średnio każdego kryterium dostępu nie 

spełniało 8,7% wniosków. Fakt, że protesty okazały się nieskuteczne wskazuje na jednoznaczność sformułowania 

kryterium. Odmiennie niż w przypadku kryterium formalnego nr 9 (Wnioskodawca w okresie realizacji projektu 

prowadzi biuro projektu na terenie województwa mazowieckiego) nie ma podstaw do tego, żeby uznać że 

wystąpiły błędy w opisie kryterium lub Regulaminie Konkursu, które mogły spowodować opaczne 

interpretowanie kryterium przez wnioskodawców. Powodem tego, że to kryterium wyeliminowało tak znaczny 

odsetek wniosków mogło być zbyt lakoniczne wyjaśnienie zagadnień kluczowych dla stwierdzenia, czy 

przedsięwzięcia zaprojektowane we wniosku stanowią uzupełnienie działań prowadzonych przez szkoły lub 

placówki systemu oświaty przed rozpoczęciem realizacji projektu oraz kwestii przeznaczanych na nie nakładów.   

Rozkłady oceny wniosków pod względem kryteriów merytorycznych szczegółowych w tym konkursie wskazują 

na skuteczność kryteriów; wnioskodawcy nieskuteczni systematycznie częściej nie otrzymywali punktów za 

spełnienie kryteriów. Ze względu na to, że w przypadku aż 7 z 10 kryteriów większość wnioskodawców 

skutecznych również otrzymała 0 pkt należy uznać, że kryteria okazały się również bardzo restrykcyjne.  
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Wykres 13 Rozkład ocen wniosków pod względem kryteriów merytorycznych szczegółowych (ocena 

bezwarunkowa) wg skuteczności wnioskodawców82   

  

  

  

                                                                 
82 Wartości pośrednie pojawiające się na wykresach kryteriów, w których ocena ma charakter binarny wynikają z tego, że na wykresach 

zaprezentowano średnią z ocen wszystkich ekspertów – w przypadku rozbieżności opinii ekspertów co do spełniania kryterium punktacja 
przyjmowała wartości pośrednie. 
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Tylko w dwóch kryteriach merytorycznych szczegółowych (2 i 4) skuteczni wnioskodawcy najczęściej otrzymywali 

maksymalną, a nie minimalną liczbę punktów – odpowiednio 51,5% i 48,6% pkt. Rozkład ocen, w którym 

najwięcej skutecznych wnioskodawców otrzymuje 0 punktów i liczebność wniosków otrzymujących od 1 do 

maksymalnej liczby punktów systematycznie maleje, wskazuje na to, że kryteria te są bardzo trudne do spełnienia 

i ostro selekcjonują wnioski. W taki sposób ukształtowały się oceny kryteriów nr 1, 5 i 8.  

W ramach tego samego Działania odbył się konkurs nr RPMA.10.01.02-IP.01-14-014/16 dotyczący edukacji 

ogólnej w ramach ZIT. Porównanie dwóch Poddziałań nakierowanych na edukację ogólną pokazuje, że uczestnicy 

konkursu, który nie był skierowany do ZIT lepiej poradzili sobie z wykazaniem spełniania kryteriów formalnych i 

dostępu – średni odsetek błędów w kryteriach formalnych w Poddziałaniu 10.1.2 wynosił 9,7% (w Poddziałaniu 

10.1.1 – 5,4%), a w kryteriach dostępu – 14,3% (w Poddziałaniu 10.1.1 – 8,7%). Najwięcej uchybień we wnioskach 

stwierdzono w kryterium dostępu nr 11, które wprost odnosi się do wymiaru terytorialnego konkursu (Wsparcie 

w ramach projektu jest kierowane do uczniów i/lub nauczycieli szkół i placówek sytemu oświaty z obszaru ZIT 

WOF), aż 30,3% wniosków zostało odrzucone za niespełnianie tego kryterium. Brak protestów na ocenę w 

zakresie tego kryterium wskazuje, że było ono poprawnie sformułowane i zastosowane w konkursie. Ponadto 

24% wnioskodawców nie spełniło kryterium nr 6 (Wnioskodawca oświadcza, że stworzone w ramach projektu 

materiały edukacyjne i szkoleniowe podlegają otwartemu, publicznemu udostępnianiu), które sprawiało 

problemy również podmiotom składającym wnioski w Działaniu 10.2.  

Wśród pięciu kryteriów merytorycznych szczegółowych zgodności ze Strategią ZIT WOF wyraźnie różnicujące 

okazały się pierwsze i trzecie. Za kryterium nr 1 (Stopień realizacji wskaźników produktu Strategii ZIT WOF) 

skuteczni wnioskodawcy otrzymali średnio 17,8 pkt, a nieskuteczni 10,1 pkt. Jest to kryterium kluczowe dla 

realizacji instrumentu terytorialnego, jego waga została podkreślona nadaną mu najwyższą wagą punktową 

(maksymalnie 20 pkt, podczas gdy za pozostałe kryteria można było uzyskać maksymalnie 10 pkt). Duża luka 

punktowa między skutecznymi i nieskutecznymi wnioskodawcami w tym kryterium potwierdza, że 

dofinansowanie otrzymały projekty, które w najwyższym stopniu przyczynią się do realizacji celów Programu. W 

kryterium nr 3 (Kontynuacja wcześniejszych przedsięwzięć) skuteczni wnioskodawcy uzyskali średnio 9,16 (na 10 

pkt), a nieskuteczni 5,3 pkt. W kryteriach nr 4 i 5 luki punktowe pomiędzy skutecznymi i nieskutecznymi 
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wnioskodawcami były bardzo nieznaczne (0,37 i 0,58 pkt), natomiast kryterium nr 2 (Rozwiązanie problemu 

dodatkowego wskazanego w Strategii ZIT WOF) paradoksalnie w większym stopniu było spełniane w 

nieskutecznych (średnio 8,82 pkt) niż w skutecznych (średnio 6,66 pkt) wnioskach. 

W konkursie nr RPMA.10.02.00-IP.01-14-015/16 (Działanie 10.2 Upowszechnianie kompetencji kluczowych 

wśród osób dorosłych) aż 7 z 18 kryteriów formalnych zostało spełnionych przez wszystkich wnioskodawców. 

Średnio tylko 2,7% wniosków uzyskiwało negatywną ocenę za niespełnienie kryterium formalnego, w którym 

pojawiły się uchybienia, odsetek odrzuconych wniosków wahał się od 0,1% do 6,5%. W kryteriach dostępu 

popełniano średnio 3,5% uchybień. Najwięcej, bo aż 12,6% wniosków uzyskało negatywna ocenę za spełnianie 

kryterium dostępu nr 4 (Wnioskodawca zapewnia, że stworzone w ramach projektu materiały edukacyjne i 

szkoleniowe podlegają otwartemu, publicznemu udostępnianiu). Na ocenę ze względu na to kryterium 

stosunkowo często wnioskodawcy składali protesty, było ich łącznie 24, z czego tylko jeden został uznany za 

słuszny. Ze względu na niską skuteczności protestów nie ma podstaw do stwierdzenia, że kryterium było 

niejednoznaczne lub wystąpiły inne znaczące błędy w jego sformułowaniu. Sposobem na uniknięcie sytuacji, w 

której tak znaczny odsetek wniosków odrzucono z powodu tego kryterium mogło być rozszerzenie opisu 

warunków, w których uznaje się, że wnioskodawca zapewnia otwarte, publiczne udostępnienie materiałów 

edukacyjnych i szkoleniowych.   

Rozkłady oceny wniosków pod względem kryteriów merytorycznych szczegółowych w tym konkursie wskazują 

na skuteczność kryteriów; wnioskodawcy nieskuteczni w każdym kryterium częściej niż skuteczni nie otrzymywali 

punktów za spełnienie kryteriów. Wnioskodawcy nieskuteczni najczęściej otrzymywali 0 pkt – od 94,4% za 

kryteria nr 1 i 5 do 77,8% za kryterium nr 4.  

Wykres 14 Rozkład ocen wniosków pod względem kryteriów merytorycznych szczegółowych (ocena 

bezwarunkowa) wg skuteczności wnioskodawców83  

  

  

                                                                 
83 Wartości pośrednie pojawiające się na wykresach kryteriów, w których ocena ma charakter binarny wynikają z tego, że na wykresach 

zaprezentowano średnią z ocen wszystkich ekspertów – w przypadku rozbieżności opinii ekspertów co do spełniania kryterium punktacja 
przyjmowała wartości pośrednie. 
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Wyniki oceny wniosków, które otrzymały dofinansowanie wskazują, że w 4 z 6 kryteriów nie sformułowano 
bardzo trudnych do spełnienia warunków; w kryteriach tych największe odsetki skutecznych wnioskodawców 
otrzymały maksymalną liczbę punktów. W kryterium nr 1 nawet skuteczni wnioskodawcy częściej nie uzyskiwali 
niż uzyskiwali punkty, a w odniesieniu do kryterium nr 5 projekty, które otrzymały dofinansowanie podzieliły się 
nieomalże po połowie na te, które bazują na już istniejących wysokiej jakości materiałach edukacyjnych 
dostępnych na zasadzie wolnych licencji i te które nie spełniają tego warunku (odpowiednio 48,8% i 51,2%). 
Okazało się, że dwa kryteria bardzo mocno selekcjonują wnioski, tzn. luka punktowa pomiędzy skutecznymi i 
nieskutecznymi wnioskodawcami okazała się bardzo duża; były to kryteria nr 3 i 6. Ze względu na przyjętą 
punktację (maksymalnie 6 pkt) bez spełnienia kryterium nr 3 bardzo trudno było uzyskać dofinansowanie; tylko 
10,6% wnioskodawców skutecznych realizowało projekty, w które nie były skierowane wyłącznie do osób o 
niskich kwalifikacjach, w porównaniu do 24,1% wnioskodawców skutecznych, którzy nie spełnili kryterium nr 6. 
Ze względu na najwyższą wagę punktową nadaną kryterium nr 3 oraz niskie prawdopodobieństwo uzyskania 
dofinansowania przez wnioskodawców, którzy go nie spełnili należałoby rozważyć czy w tym konkursie nie 
powinno to być kryterium dostępu. Co prawda przy przyjętym sposobie weryfikacji nie spowodowałaby to 
oszczędności w systemie wyboru projektów, lecz mogłoby zredukować koszty ponoszone przez wnioskodawców, 
którzy nie przystąpili do konkursu bez zamiaru spełniania tego kryterium. 
W konkursie nr RPMA.10.03.03-IP.01-14-019/16 (Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo edukacyjno-zawodowe w 
ramach ZIT) trzy pierwsze z pięciu kryteriów merytorycznych szczegółowych zgodności ze Strategią ZIT WOF 
bardzo wyraźnie zróżnicowały wnioskodawców skutecznych i nieskutecznych. W najwyżej punktowanym 
kryterium nr 1 (Stopień realizacji wskaźników produktu Strategii ZIT WOF) skuteczni wnioskodawcy otrzymali 
19,5 na 20 pkt, a nieskuteczni tylko 11 pkt. Za kryteria nr 2 (Rozwiązanie problemu dodatkowego wskazanego w 
Strategii ZIT WOF) i 3 (Kontynuacja wcześniejszych przedsięwzięć) projekty, które zostały skierowane do 
wdrażania otrzymały maksymalną liczbę punktów, a projekty odrzucone odpowiednio 2,5 oraz 0 pkt. Duża luka 
punktowa między skutecznymi i nieskutecznymi wnioskodawcami w kryterium nr 1 pokazuje, że dofinansowanie 
otrzymały projekty, które w najwyższym stopniu przyczynią się do realizacji Strategii ZIT WOF. Ponadto kryterium 
dostępu nr 4 (Wsparcie w ramach projektu jest kierowane do gimnazjów i/lub szkół zawodowych (z wyłączeniem 
szkół dla dorosłych) z obszaru ZIT WOF, w tym do doradców edukacyjnozawodowych oraz nauczycieli 
wyznaczonych do realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w w/w szkołach) spełnione 
zostało przez wszystkich wnioskujących. W pozostałych dwóch kryteriach obydwie grupy wnioskodawców 
otrzymały bardzo zbliżoną lub taką samą liczbę punktów.   
Wyniki oceny wniosków w dwóch przeanalizowanych konkursach zorganizowanych w ramach ZIT WOF pokazują, 
że w OP X efekty realizacji projektów, które otrzymały dofinansowanie nie oddziałują terytorialne silniej niż 
miałoby to miejsce w przypadku wniosków odrzuconych. Takie samo zjawisko występuje w przypadku zasięgu 
przestrzennego oddziaływania efektów realizacji projektu. W związku z tym należałoby rozważyć możliwość 
dodatkowego  promowania oddziaływania terytorialnego i zasięgu przestrzennego projektów poprzez kryteria 
merytoryczne szczegółowe konkursów.   
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Ilościowa analiza kryteriów wyboru projektów 

W tej części raportu przeprowadzamy szereg analiz statystycznych, które służą weryfikacji, (1) jak wnioskodawcy 

radzą sobie z wypełnianiem kryteriów sformułowanych w dokumentach RPO WM 2014-2020, oraz (2) jak 

eksperci radzą sobie z interpretacją tych kryteriów przy ocenie. Ta swoista konfrontacja pozwala stwierdzić, na 

jakie bariery napotykają interesariusze systemu oceny i wyboru projektów. Duże deficyty po stronie 

wnioskujących będą świadczyć o niezrozumieniu oczekiwań stawianych wobec nich lub niemożności ich 

spełnienia (innymi słowy, o odrealnieniu systemu oceny), natomiast duże niespójności w ocenach ekspertów – o 

nieprecyzyjnych założeniach punktowania. 

Perspektywa wnioskujących: zdolność do wypełnienia kryteriów RPO WM 2014-2020 

Ocena wniosku o dofinansowanie w RPO WM 2014-2020 dokonywana jest w trzech aspektach: formalnym, 

dostępu i merytorycznym (dotyczy EFS) lub w pięciu wymiarach: formalnym, dostępu, pomocy publicznej, 

środowiskowym i merytorycznym (dotyczy EFRR). Warunkiem koniecznym oceny merytorycznej jest pomyślne 

przejście pozostałych typów ocen. W toku analiz odzwierciedlamy tę logikę. W pierwszej kolejności przyglądamy 

się trudnościom, jakie wnioskodawcy napotykają przy kryteriach formalnych i dostępu, by później przejść do 

dogłębnej analizy rozkładu punktów za kryteria merytoryczne. 

 

Kryteria formalne, kryteria dostępu 

Pomyślne przejście analizy spełniania kryteriów formalnych umożliwia dalszą ocenę wniosku, jednak niekiedy w 

złożonych wnioskach znajdują się uchybienia. Ich liczba w jednym wniosku może stanowić pierwsze przybliżenie 

problemów, z jakimi wnioskodawcy się borykają. W ujęciu teorii statystyki oczekuje się, że liczba uchybień 

powinna przyjąć rozkład Poissona (por. Wykres poniżej dla przypadku λ=1). Rozkład ten opisuje 

prawdopodobieństwo wystąpienia liczby pewnych zdarzeń w schemacie, gdy są one powtarzane niezależnie i 

wielokrotnie. Rozkład ten z tego względu pozwala na opisanie zmiennych przyjmujących wartości ze zbioru liczb 

naturalnych (0, 1, 2 … k), jest przy tym wszechstronny – zmiana parametru λ pozwala na daleko idącą modyfikację 

kształtu funkcji prawdopodobieństwa. Przy założeniu, że błędy popełniane przez wnioskodawców w 

poszczególnych kryteriach są od siebie niezależne, rozkład ich liczby powinien być zbliżony do rozkładu Poissona. 

W praktyce jednak tak się nie dzieje. Zaprezentowany w prawym panelu wykres przedstawia porównanie 

empirycznie obserwowanych liczebności wniosków wg liczby uchybień z wartościami teoretycznymi 

wynikającymi z rozkładu Poissona na przykładzie projektów Działania 4.2. Najistotniejszą anomalią jest 

nietypowo niska liczba przypadków popełniania jednego błędu, którą niemal w całości rekompensuje liczebność 

bezbłędnych wniosków. Podobna statystycznie istotna anomalia obserwowana jest dla niemal wszystkich 

dostatecznie licznych działań/poddziałań RPO WM 2014-2020, niezależnie od tematyki czy źródła finansowania 

(por. Tabela 22). Jedynym wyjątkiem na tym tle jest Poddziałanie 9.2.1 (por. kolumna Rozkład odbiega od 

teoretycznego). 
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Wykres 15 Teoretyczny rozkład Poissona Wykres 16 Rozkład liczby wniosków wg liczby 
uchybień formalnych w działaniu 04.02 a 
oczekiwane wartości teoretyczne 

  
Źródło: Wikipedia.org. (domena publiczna)  
Uwaga: w niniejszym przykładzie λ=1. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy kart oceny 
wnioskodawców.  

 

Istnienie tego zjawiska może uzasadniać kilka hipotez: 

• hipoteza 1: eksperci są bardziej liberalni dla wnioskodawców z jednym uchybieniem; w szczególności 

kiedy to jedno uchybienie znajduje się w kryterium umożliwiającym różne interpretacje;  

• hipoteza 2: kryteria są skonstruowane w taki sposób, że jedno uchybienie pociąga za sobą co najmniej 

jeszcze jedno; 

• hipoteza 3: istnieje selekcja wnioskodawców już na etapie składania wniosków, prowadząca do ich 

segmentacji na grupę rozeznaną lub doświadczoną i mniej zaznajomionych z tematem.   

Tabela 23 Macierz korelacji uchybień formalnych wg kryteriów, w którym się pojawiły – przykład Działania 3.3 
 

kryterium formalne nr 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

kr
yt

e
ri

u
m

 f
o

rm
al

n
e

 n
r 

1 1             

2 0.14* 1            

3 0.17* 0.70* 1           

4 0.10 0.29* 0.20* 1          

5 0.63* 0.11 0.16* 0.05 1         

6 0.76* 0.10 0.14 0.23* 0.75* 1        

7 0.76* 0.15* 0.18* 0.24* 0.67* 0.84* 1       

8 0.72* 0.14* 0.16* 0.21* 0.70* 0.77* 0.74* 1      

9 0.97* 0.14* 0.17* 0.10 0.61* 0.73* 0.76* 0.69* 1     

10 0.14* 1.00* 0.71* 0.29* 0.11 0.10 0.15* 0.14* 0.14* 1    

11 0.19* 0.58* 0.41* 0.15* 0.20* 0.17* 0.21* 0.18* 0.19* 0.58* 1   

12 0.14* 1.00* 0.71* 0.29* 0.11 0.10 0.15* 0.14* 0.14* 1.00* 0.58* 1  

13 0.14* 1.00* 0.71* 0.29* 0.11 0.10 0.15* 0.14* 0.14* 1.00* 0.58* 1.00* 1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy kart oceny wnioskodawców. Uwaga: 1. Macierz korelacji przedstawia współczynniki korelacji 
rang Spearmana dla wszystkich par kryteriów. 2. * oznacza istotność statystyczną na poziomie 0.05. 

 

Niniejsze badanie nie pozwala jednoznacznie wskazać przyczyny takiego zjawiska, ale zarazem dotychczasowe 

wyniki badania nie pozwalają też żadnej wykluczyć. Jak pokazujemy dalej, istnieją kryteria formalne wywołujące 

znaczne rozbieżności w ocenach wnioskodawców. Uchybienia w wybranych kryteriach istotnie korelują się z 

innymi (por. Tabela powyżej dla naboru w ramach Działania 3.384). Panel ekspertów oraz analiza CATI dostarczyły 

(niezależnie) przesłanek dla potwierdzenia hipotezy o istnieniu modelu swoich i obcych85.  

                                                                 
84 Macierz pokazuje, które pary kryteriów cechują się wysokim współwystępowaniem uchybień. Dla przykładu, 97% wnioskodawców z 
uchybieniem w kryt. 9, miało uchybienie również w kryterium 1. Jak widać z powyższej tabeli, istnieje kilka grup kryteriów, które 
charakteryzują się wysokimi korelacjami. Wśród nich znajdują się: kryterium 1 z kryteriami 6-9,  kryteria 2-3 z kryteriami 10-13, kryteria 5-8 z 
kryteriami 6-9, kryteria 10-12 z kryteriami 11-13 oraz kryterium 2 z kryterium 3. 
85 Innymi słowy, już jednorazowe skuteczne wnioskowanie dostarcza wiedzy i doświadczenia umożliwiającego z dużym 
prawdopodobieństwem dalsze skutecznie wnioskowanie (autoregresja). Z drugiej strony nieskuteczność wnioskowania jest również pewnym 
procesem autoregresyjnym. 
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Tabela 24 Rozkład uchybień formalnych wg ich liczby 

(pod)działanie 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
rozkład odbiega 

od teoretycznego 

1.2 1179 48 91 147 154 142 132 57 8 2 TAK 

2.1.1 296 4 21 3 3 12 30 30 2 2 TAK 

3.1.1 2          NIE 

3.1.2 125 7 3 4 4 4 6    TAK 

3.2.2 402 57 20 21 30 41 34 3   TAK 

3.3 110 8 15 12 7 10 43 4   TAK 

4.1 216 13 4 7 3 9 20 5 3 1 TAK 

4.2 410 5 35 28 25 25 22 8 1  TAK 

4.3.1 22  2    2    TAK 

4.3.2 54   5 9 2 5 8 7  TAK 

5.1 227 14 34 36 34      TAK 

5.2 32  3  9 2     TAK 

5.3 210 9 12 16 16 19 25 26 4 3 TAK 

5.4 14 2         NIE 

7.1 77  5 3 7 7 7 2   TAK 

7.2 2          NIE 

9.1 129 57 29 24 5 6     TAK 

9.2.1 18 10 6  2      NIE 

9.2.2 1          NIE 

9.3 18          NIE 

10.1.1 398 163 64 37 7 6 2 1   TAK 

10.1.2 73 23 12 2 8 2  2   TAK 

10.1.4 159 117 67 42 14 17 4 4 2  TAK 

10.2 670 135 34 5  3 3    TAK 

10.3.1 112 29 18 2 8      TAK 

10.3.3 8 2 10        NIE 

10.3.4 464 209 85 57 20 8 9 2 2  TAK 

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy kart oceny wnioskodawców.  

 

Podobne wnioski można wysnuć o w odniesieniu do kryteriów dostępu. Tu statystyczna istotność hipotezy o 

podobieństwie rozkładu dotyczy większej liczby działań/poddziałań – wśród dostatecznie liczebnych: 3.2.2, 3.3, 

4.1, 7.1, 10.3.4. 

Tabela 25 Rozkład uchybień w kryteriach dostępu wg ich liczby 

(pod)działanie 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
rozkład odbiega 

od teoretycznego 

1.2 1827 59 58 11 5      TAK 

2.1.1 385 14   2 2     TAK 

3.1.1 2          NIE 

3.1.2 149 2 2        TAK 

3.2.2 598 9 1        NIE 

3.3 209          NIE 

4.1 268 13         NIE 

4.2 464 54 16 10 10 5     TAK 

4.3.1 24 2         NIE 

4.3.2 66 7 12 3 2      TAK 

5.1 306 21 18        TAK 

5.2 44   2       TAK 

5.3 292 22 24 2       TAK 

5.4 16          NIE 

7.1 95 13         NIE 

7.2 2          NIE 

9.1 163 45 24 14 4      TAK 

9.2.1 22 8  1  2 1 2   TAK 

9.2.2 1          NIE 

9.3 14 2 2        NIE 

10.1.1 451 108 39 29 21 20 4 3 2 1 TAK 

10.1.2 46 36 12 8 9 2 4 4  1 TAK 

10.1.4 187 89 67 32 14 19 9 1 5 3 TAK 

10.2 705 120 19 6       TAK 
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10.3.1 121 16 12 4 6 10     TAK 

10.3.3 14 4  2       NIE 

10.3.4 581 253 22        NIE 

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy kart oceny wnioskodawców.  

 

Kryteria merytoryczne 

W niniejszej części przyglądamy się ocenom merytorycznym wniosków. W pierwszej kolejności dokonujemy 

analizy rozkładów punktów wokół progów. Umożliwia ona określenie poziomu rygorystyczności ocen i ich 

przełożenia na dofinansowanie projektów ze środków publicznych. Potraktowanie progu jako punktu odniesienia 

ma dodatkową zaletę: dostarcza porównywalności między wszystkimi działaniami/poddziałaniami. W drugiej 

kolejności przeprowadzamy szczegółową analizę wniosków w wybranych działaniach/poddziałaniach i naborach 

pod kątem rozkładu punktów, jakie zdobyły one w poszczególnych kryteriach. Pozwala to syntetycznie określić, 

z jakimi kryteriami wnioskodawcy sobie radzą lepiej, a z jakimi gorzej, oraz jakie deficyty cechują wnioski 

nieskutecznych wnioskodawców.  

 

Rozkład wyników wokół progów 

Na Wykresie poniżej przedstawiamy rozkład punktacji projektów RPO WM 2014-2020 przekazanych do oceny 

merytorycznej wokół progów. Liczby na osi poziomej oznaczają punktowe oddalenie od progów, który uprawniał 

do dofinansowania projektu. Ciemnoniebieskie słupki po lewej stronie pokazują liczbę projektów, które nie 

otrzymały dofinansowania w podziale na liczbę brakujących punktów (przedział co 2 punkty), jasnoniebieskie po 

prawej – analogicznie wśród wniosków, które dofinansowanie uzyskały.  

 Wykres 17 Rozkład punktacji projektów RPO WM 2014-2020 wokół progu 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy kart oceny wnioskodawców.  

 

Wyodrębnienie Działań/Poddziałań dostarcza bardziej złożonego obrazu podaży wniosków i procesu oceny 

merytorycznej. Analiza opiera się na założeniu, że progi ustalane są ex post, znając punktację dla wniosków i 

stanowią funkcję alokacji środków przeznaczonych na dane działanie/poddziałanie. Przedstawione na wykresie 

poniżej rozkłady projektów sugerują, że – przynajmniej w odniesieniu do EFRR – największa selekcja wniosków 

odbywa się na etapie analizy formalnej. Odsetek wniosków nieskutecznych, które pomyślnie przejdą etap 

formalny, jest niewielki. Innymi słowy, mało projektów jest odrzucanych z powodów merytorycznych (kolor 

ciemnoniebieski). Być może wynika to z niewielkiego zainteresowania potencjalnych wnioskodawców, a być 

może skuteczna selekcja odbywa się już na etapie formalnym. Fakt, że punkt odcięcia (próg) jest dosyć daleko po 

lewej stronie (typowy projekt jest wysoko nad progiem), sugeruje, że wszystkie projekty są dobre. Zarazem 

jednak, obserwacja poczyniona dla Działania 3.3 wskazuje, że odpadły tylko wnioski mocno odstające in minus 

względem reszty puli. 
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Warto również zauważyć, że widoczne są dwa typy rozkładów: symetryczne wewnątrz populacji beneficjentów 

(np. 2.1.1, 3.3 lub 4.1.1 w których dystrybucja jasnoniebieskich pól jest symetryczna) oraz lewoskośne (np. 3.2.2 

lub 4.2, w których wyraźnie więcej jest punktów jasnoniebieskich po prawej stronie niż po lewej). Symetryczność 

rozkładów beneficjentów jest bardziej zgodna z intuicją: wnioski doskonałe powinny być co do zasady rzadkością. 

W praktyce, w Poddziałaniu 4.1.1 znaczna ich większość jest doskonała, natomiast wokół progu kumulują się 

nieliczne.  

Ponadto, wyraźnie inne są rozkłady opisujące zdobyte punkty w ramach działań finansowanych z EFS. Ze względu 

na obecność oceny merytorycznej ogólnej, jej negatywny wynik nie pozwala akumulować kolejnych punktów. To 

powoduje bardzo duże słupki po lewej stronie, natomiast nie wpływa znacząco na pozostałe wnioski. Przejście 

oceny merytorycznej ogólnej nadal z dużym prawdopodobieństwem oznacza, że wnioski zostaną dofinansowane.  

Ostatecznie, warto zwrócić uwagę na nieciągłości w okolicach progów rozkładów (progów dofinansowania). Na 

gruncie teorii statystyki oczekiwalibyśmy, że okolice tuż nad progiem (0 i [0;2]) i tuż pod progiem (-2;0) będą 

równie często obserwowane. W rzeczywistości najczęściej jest tak, że oceny tuż pod progiem są ekstremalnie 

rzadkie, natomiast te nad progiem są mocno nadreprezentowane. Jeżeli zakładać, że progi są wtórne do 

wniosków, to potwierdzałoby hipotezę o segmentacji wśród wnioskodawców. Jeśli jednak uchylić to założenie, 

to można przypuszczać, że 1-2 punkty bywają przyznawane wnioskodawcom w oparciu o dobre ogólne wrażenie 

o treści wniosku. 

 

Wykres 18 Rozkład punktacji wokół progów w RPO WM 2014-2020 w wybranych działaniach/poddziałaniach 

1.2 2.1.1 

  
3.2.2 3.3 

  
4.1 4.2 
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5.1 5.3 

  
10.1.1 10.2 

  
Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy kart oceny wnioskodawców. Uwaga: 1. Ciemnoniebieski kolor reprezentuje część rozkładu z 
ujemną luką względem progu, tj. nieskutecznych wnioskodawców. 

Rozkład ocen według Działań/Poddziałań, naborów i kryteriów 

Rozkład ocen według działań/poddziałań, naborów i kryteriów przeprowadzamy poprzez dokonanie analizy 

średnich wyników ocen merytorycznych według naborów i kryteriów, w podziale na skutecznych i nieskutecznych 

wnioskujących. Umożliwia to określenie, do jakiego stopnia te dwie podgrupy różnią się w akumulacji punktów – 

czy luka między nieskutecznymi a skutecznymi wnioskodawcami koncentruje się w jednym/kilku kryteriach, czy 

może jest rozłożona równomiernie między wszystkie kryteria merytoryczne. Ponadto, z perspektywy IZ i IP 

istotne jest, które kryteria efektywnie różnicują te dwie podgrupy. O ile idea tej analizy wydaje się prosta, o tyle 

w praktyce wymaga ona minimalnych liczebności (i, zarazem, relatywnych udziałów) w podgrupach tak, by 

średnie po obu stronach były miarodajne. Jak pokazujemy w tabeli poniżej, tylko nieliczne działania/podziałania 

spełniają ten warunek i tym przyjrzymy się dokładniej. 
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Tabela 26 Wyniki oceny merytorycznej RPO WM 2014-2020 według naborów  

(pod)dzia 
łanie 

nabór pozytywna negatywna Σ 
(pod)dzia 

łanie 
nabór pozytywna negatywna Σ 

1.2 

015/16 109 11 120 

5.1 

001/15 16 4 20 

029/16 16 4 20 008/16 71 19 90 

030/16 30 3 33 033/16 1 6 7 

031/16 50 4 54 5.2 014/16 14 2 16 

2.1.1 

001/15 77 14 91 
5.3 

012/16 32 14 46 

018/16 18 6 24 013/16 40 18 58 

036/16 3 1 4 5.4 002/15 4 2 6 

3.1.1 
016/16 - 1 1 

7.1 
019/16 35 - 35 

044/17 1 - 1 020/16 4 - 4 

3.1.2 

024/16 1 1 2 9.1 002/15 15 45 60 

032/16 3 2 5 9.2.1 012/15 5 11 16 

037/16 1 1 2 9.2.2 033/16 38 1 39 

3.2.2 
021/16 164 10 174 9.3 013/16 7 0 7 

040/16 6 3 9 10.1.1 009/15 54 128 182 

3.3 038/16 52 2 54 10.1.2 014/16 10 11 21 

4.1 017/16 72 35 107 10.1.4 003/15 37 44 81 

4.2 
006/15 156 29 185 10.2 015/16 117 195 312 

028/16 2 17 19 10.3.1 011/15 16 33 49 

4.3.1 
026/16 3 2 5 10.3.3 019/16 4 1 5 

027/16 2 4 6 10.3.4 004/15 45 131 176 

4.3.2 
009/16 12 2 14 

 
    

011/16 12 1 13 Σ 1361 811 1996 

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy kart oceny wnioskodawców. 

 

Ostatecznie, 9 naborów współfinansowanych z EFRR oraz 6 naborów współfinansowanych z EFS spełnia te 

kryteria. Poddajemy je szczegółowej analizie.  

• Poddziałanie 1.2, nabór 015/16 (projekty B+R), łącznie do zdobycia 83 pkt w 13 kryteriach, spośród 

których najwyżej punktowane (15 pkt) udział środków własnych (kryterium 4), a oprócz niego cztery 

kryteria wyceniono na 10 pkt: samodzielność w realizacji projektu (9), zapotrzebowanie rynkowe na 

rezultaty projektu (11), nowość rezultatów prac B+R (12), siedziba wnioskodawcy (13). W pozostałych 

kryteriach przyznawano między 1 a 6 pkt. W praktyce to właśnie najwyżej punktowane kryteria istotnie 

różnicowały wyniki między skutecznymi a nieskutecznymi beneficjentami – zarówno obserwowana luka 

punktowa była w ich przypadku największa, jak i relatywna różnica między średnimi wynikami grup. 

Przykładowo, przeciętny wynik kryterium 4 w grupie skutecznych wnioskujących to 10.9 pkt, podczas 

gdy wśród nieskutecznych – tylko 5.0. Problematyczność udziału wkładu własnego została potwierdzona 

przez wnioskodawców w badaniu CATI. Wyraźna luka obserwowana jest także w kryteriach 11 i 12 

(odpowiednio 7.6 i 3.2 pkt oraz 7.4 i 4.1 pkt). Pozostałe kryteria systematycznie powiększają różnicę 

między wynikami, a relatywna luka między wynikami obu podgrup znajduje się w przedziale od 6 

(kryteria 9-10) do 44 pkt. proc. (11). W niektórych przypadkach (kryterium 3, współpraca ze sferą B+R), 

nawet skuteczni wnioskodawcy zdobywali przeciętnie nieco ponad 40% maksymalnej liczby punktów.  

• Poddziałanie 2.1.1, nabór 001/15 (e-zdrowie), maksymalna punktacja 97 w 11 kryteriach, z których 

najwięcej przyznawano za projektowanie i budowę usług realizowanych w oparciu o metody 

projektowania zorientowanego na użytkownika (kryterium 2, 16 pkt) oraz funkcjonalność 

zaplanowanych rozwiązań (kryterium 3, 15 pkt). Wśród pozostałych nisko punktowane kryteria należały 

do rzadkości. Empirycznie, obserwujemy duże zróżnicowanie między skutecznymi i nieskutecznymi 

wnioskodawcami w praktycznie wszystkich analizowanych wskaźnikach. W wartościach absolutnych 

największe luki widoczne są w kryteriach: 4 (analiza procesów biznesowych związanych ze świadczeniem 

usług, 7.5 pkt. proc.), 2 (6.0 pkt. proc.) i 3 (4.9 pkt. proc.), które łącznie stanowią 60% całkowitego 

zróżnicowania między skutecznymi i nieskutecznymi wnioskodawcami. Dodatkowo, warto zwrócić 

uwagę, że w przypadku dwóch kryteriów nieskuteczni wnioskodawcy nie zdobyli ani jednego punktu – 

partnerstwo (6, max. 9 pkt; o nim wspominał jeden z wnioskodawców w badaniu CATI) i realizacja 

projektu na terenach wiejskich (10, max. 5 pkt). Na tym tle jedynym kryterium, w którym nieskuteczni 
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wnioskodawcy nie odstawali wyraźnie in minus, była komplementarność projektu (11, max. 4 pkt, 

średnia ok. 2 pkt). 

• Poddziałanie 2.1.1, nabór 018/16 (ICT w edukacji wyższej) – w tym poddziałaniu oceniano projekty 

przez pryzmat 10 kryteriów, łączna pula punktów do zdobycia wyniosła 47 pkt (między 2 a 8 

pkt/kryterium). Najwyżej punktowane kryteria to dojrzałość e-usług oraz funkcjonalność zaplanowanych 

rozwiązań (po 8 pkt). W praktyce, istnieją trzy kategorie kryteriów: te, które obu grupom przychodzą 

względnie łatwo (poziom dojrzałości e-usług, adekwatność metod uwierzytelniania, funkcjonalność 

zaplanowanych rozwiązań, efektywność kosztowa, e-usługi „front office”; 1-4, 9); te, które obu grupom 

sprawiają trudności (partnerstwo; 5); oraz takie, w których obserwowane są znaczne dysproporcje 

(komplementarność projektu, wykorzystanie istniejących rozwiązań, udostępnienie systemu/usługi, 

udział środków własnych 6-8; 10). W czterech kryteriach (5, 7-8, 10) wnioskodawcy nieskuteczni nie 

uzyskali ani jednego punktu.  

• Poddziałanie 3.2.2, nabór 021/16 (internacjonalizacja przedsiębiorstw) – spośród 14 kryteriów, jakie są 

do spełnienia przez wnioskodawców, 2 są wysoko punktowane (kryteria 6-7: udział środków własnych – 

10 pkt, siedziba wnioskodawcy – 15 pkt), pozostałe znacznie niżej (1-5 pkt). W praktyce o ile pierwsze z 

wymienionych kryteriów bardzo silnie różnicuje skutecznych i nieskutecznych wnioskujących – 

nieskuteczni nie zdobyli ani punktu (luka 6.8 pkt), o tyle różnica w przeciętnej liczbie punktów wynosi 

tylko 1.5. Z uwagi na relatywnie małą wagę przyznawaną pozostałym kryteriom, różnice absolutne 

między grupami wnioskujących nie przekraczają 2 pkt, największe są w przypadku zgodności projektu z 

inteligentną specjalizacją oraz terminy zakończenia realizacji projektu (odpowiednio – kryterium 8 i 14). 

Dodatkowo, kryterium 9, partnerstwo, nie spełnił żaden wnioskujący, natomiast kryterium 13, 

lokalizacja siedziby wnioskodawcy, jest spełnione przez mniej niż 20% wnioskodawców. 

• Działanie 4.1, nabór 017/16 (infrastruktura OZE) – w tym poddziałaniu wnioskodawcy mogli zdobyć 

łącznie 83 punkty w 11 kryteriach merytorycznych, spośród których 5 ma najwyższą maksymalna 

punktację, 10 pkt (stopień wykorzystania potencjału w zakresie odnawialnych źródeł energii; rozwój 

energetyki rozproszonej i/lub prosumenckiej; oraz trzy inne wskaźniki efektywności kosztowej; kolejno 

kryteria 2-3 i 6-8), 1 – 9 pkt (kryterium 1, wzrost wykorzystania energii odnawialnej), 1 – 8 pkt (kryterium 

11, kolejny wskaźnik efektywności kosztowej). Empirycznie największe różnice w realizacji 

poszczególnych kryteriów obserwujemy dla kryterium 2 (stopień wykorzystania potencjału w zakresie 

odnawialnych źródeł energii), w którym skuteczni wnioskodawcy osiągają przeciętnie 9.6 pkt, a 

nieskuteczni tylko 3.1 pkt, oraz w kryterium 9 (odpowiednio 7.6 i 2.3 pkt). W pozostałych przypadkach 

luki są mniejsze, chociaż sięgają nawet 1/3 łącznej liczby punktów (kryteria 3 i 6).  

• Działanie 4.2, nabór 006/15 (termomodernizacja) – to poddziałanie oceniano merytorycznie przez 

pryzmat 8 kryteriów (łączna pula punktów wyniosła 50). Wśród nich największą wagę (10 pkt) 

przypisano kryteriom 1 i 5, stopień poprawy efektywności energetycznej oraz kompleksowość projektu, 

a dwa kolejne mają po 8 pkt (kryteria 1 i 4: efektywność kosztowa, stopień redukcji CO2). Analiza podaży 

wniosków sugeruje, że z wyłączeniem dwóch ostatnich, względnie niżej punktowanych (zgodność 

projektu z PGN, obszar realizacji projektu), pozostałe kryteria bardzo silnie różnicują skutecznych i 

nieskutecznych wnioskujących. Luka między średnimi grupami tych grup waha się między 24 a 57%, 

największa ujawnia się w wykorzystaniu OZE, ale także dla podwyższenia standardu energetycznego 

budynku i stopnia redukcji CO2 przekracza 40%. 

• Działanie 5.3, nabór 012/16 (ochrona obiektów zabytkowych) – cechowała największa liczba kryteriów 

merytorycznych (18) stawianych przez wnioskodawcami, ale zarazem, rola każdego z nich była niewielka 

(1-6 pkt, maks. 64 pkt). 4 kryteria uznano za najważniejsze (i nadano im odpowiednio najwyższe wagi) – 

upowszechnienie oferty kulturalnej (kryterium 1), wpływ projektu na ratowanie najbardziej zagrożonych 

zabytków (4), projekty przyczyniające się do rozwoju oferty kulturalno-edukacyjnej (10) oraz wpływ 

projektu na podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu/kraju (12). Z uwagi na mnogość kryteriów, 

uszczerbek w jednym z nich nie przekładał się na duże straty punktowe. Tylko w przypadku kryteriów 4 

i 6 (długotrwałe efekty społeczno-ekonomiczne projektu) absolutna luka między skutecznymi i 

nieskutecznymi wnioskodawcami przekracza 1.5 pkt – chociaż w kategoriach relatywnych sięga nawet 

40 (kryteria 3: udostępnienie nowej przestrzeni, 6). Warto zwrócić uwagę, że w tym naborze skuteczni 

wnioskujący zbierali regularnie wysokie noty za większość kryteriów. Wyjątki na tym tle stanowią 
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kryteria 15 i 16, tj. odpowiednio zgodność projektu z programem rewitalizacji oraz zgodność ze Strategią 

OMW, których spełnianie było rzadkością.  

• Działanie 5.3, nabór 013/16 (zasoby kultury) – podobnie jak w przypadku ochrony obiektów 

zabytkowych, wylistowano tu dużą liczbę (15) kryteriów merytorycznych. Poszczególnym kryteriom 

można przypisać od 1 do 6 pkt, jednak maksymalna łączna punktacja  nie może przekroczyć 51 pkt, czyli 

tylko dwóm kryteriom nadano największą liczbę pkt, czyli 6: upowszechnienie oferty kulturalnej (1), 

projekty przyczyniające się do rozwoju oferty kulturalno-edukacyjnej (8), a trzeciemu 5 pkt: plan 

inwestycyjny dla subregionów objętych OSI problemowymi. Empiryczne rozkłady wskazują, że 

największe (przekraczające 1 pkt) luki między skutecznymi i nieskutecznymi wnioskującymi ujawniają się 

w następujących kryteriach: zaangażowanie kapitału własnego wnioskodawcy (15), sektor kreatywny 

(9), udostępnienie nowej przestrzeni (3), długotrwałe efekty społeczno-ekonomiczne projektu (4). Duże 

różnice względne w podgrupach wnioskodawców odnotowują kryteria 3, 15 oraz 11 (partnerstwo). 

  

Wykres 19 Przeciętna liczba zdobytych punktów w wybranych (pod)działaniach i naborach RPO WM 2014-
2020 wg skuteczności wnioskodawców – EFRR 

1.2 – 015/16 2.1.1 – 001/15 

  
2.1.1 – 018/16 3.2.2 – 021/16 

  
4.1 – 017/16 4.2 – 006/15 
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5.1 – 008/16 5.3 – 012/16 

  
5.3 – 013/16  

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy kart oceny wnioskodawców. 

 

W przypadku działań/poddziałań realizowanych w ramach EFS ocena merytoryczna ma charakter dwuetapowy: 

właściwą ocenę poprzedza etap wstępny (ocena merytoryczna ogólna) na podstawie kryteriów: 

1. zgodność projektu z celami RPO WM 2014-2020 oraz z diagnozą w nim zawartą, 

2. osiągnięcie w ramach projektu skwantyfikowanych rezultatów, 

3. adekwatność doboru grupy docelowej objętej wsparciem w projekcie,  

4. trafność opisanej analizy ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu, 

5. spójność zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu oraz trafność doboru i opisu zadań,  

6. potencjał finansowy, kadrowy i techniczny Wnioskodawcy i/lub partnerów projektu,  

7. doświadczenie Wnioskodawcy i/lub partnerów, 

8. sposób zarządzania projektem, 

9. efektywność kosztowa projektu i prawidłowość sporządzenia budżetu, 

których skale ocen uzależnione są od wielkości projektu.  

Projekty odrzucone w etapie wstępnym nie są brane pod uwagę w ocenie merytorycznej szczegółowej. W 

konsekwencji większość wnioskodawców nie ma możliwości zebrać maksymalnej puli punktów. Z tego względu 

analiza porównawcza między skutecznymi i nieskutecznymi wnioskodawcami ogranicza się do oceny ogólnej, 

natomiast ocena szczegółowa – do wnioskodawców skutecznych (względem punktacji maksymalnych). W 

przeciwnym razie, porównywalibyśmy dwie różne grupy: odrzuconych na etapie szczegółowym, którzy mieli 

okazję zebrać punkty za kryteria ogólne i szczegółowe, oraz odrzuconych na etapie ogólnym, którzy tej drugiej 

okazji nie mieli.  

Wśród małych projektów (<2mln zł) uwidacznia się znacznie większa niż wśród dużych systematyczna luka w 

ocenach kryteriów merytorycznych ogólnych pomiędzy skutecznymi i nieskutecznymi wnioskodawcami. 

Największe różnice w wartościach absolutnych obserwujemy w odniesieniu do kryteriów wysoko punktowanych 

(2, 5, 7, 9), natomiast w wielkościach relatywnych najczęściej oscylują wokół 50%. Wyraźnym wyjątkiem na tym 

tle jest trafność opisanej analizy ryzyk (w dużych projektach) – w obliczu bardzo niskich średnich rezultatów 
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wydaje się, że wnioskodawcy nie potrafią dobrze przeanalizować ryzyk w projekcie. Taką hipotezę 

uprawdopodabniają spostrzeżenia przedstawiciela strony systemowej zaangażowanego w ocenę wniosków:  

„Nigdy nie widziałem wartości dodanej z tego, że projekty powyżej 2 mln mają analizę ryzyka. Zazwyczaj ta analiza 

ryzyka jest robiona na takiej zasadzie, że mi się wydaje, że tak będzie, i że są różne zagrożenia, które są brane »z 

księżyca«. Mało było takich analiz, gdzie ktoś faktycznie ten projekt przepracował i coś z tym zrobił. I ja się 

zastanawiam, czy jest jakiś głębszy sens w tym, że projekty powyżej 2 mln mają pisać tą analizę ryzyka”. 

Co do zasady najmniejsza różnica dzieliła wnioskodawców skutecznych i nieskutecznych w Działaniu 10.2, 

największą zaobserwowano w Poddziałaniu 10.1.4. Ponadto, z perspektywy skutecznych wnioskodawców, dla 

których punkty uzyskane za kryteria merytoryczne ogólne i szczegółowe sumują się, relatywna waga tych drugich 

jest tak niska, że zasadniczo podział rozgrywa się na etapie oceny merytorycznej ogólnej. 

Systematycznie mniejsze różnice obserwowane są w przypadku wnioskodawców dużych – znaczące luki między 

beneficjentami i pozostałymi wnioskodawcami należą do rzadkości, obserwujemy je np. w Poddziałaniu 10.1.1 

oraz w wybranych kryteriach Działania 10.3.1. Z uwagi na rzadkość dużych projektów (tylko 3 poddziałania mają 

obie kategorie wnioskodawców), trudno jednak o wiarygodną analizę porównawczą kryteriów w odniesieniu do 

tej grupy wnioskujących.  

Wykres 20.  Przeciętna liczba zdobytych punktów w wybranych (pod)działaniach i naborach RPO WM 2014-
2020 wg skuteczności wnioskodawców – EFS 

9.1 – 002/15 

 

10.1.1 – 009/15 

 

10.1.4 – 003/15 
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10.2 – 015/16 

 

10.3.1 – 011/15 

 

10.3.4 – 004/15 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy kart oceny wnioskodawców. 

 

Perspektywa ekspertów oceniających: zdolność do poprawnej (spójnej) oceny projektów 

Spośród 5 kategorii oceny (formalnej, dostępu, pomocy publicznej, dokumentów środowiskowych i 

merytorycznej), w czterech kryteria mają wyłącznie charakter zero-jedynkowy (inaczej: binarny; spełnia/nie 

spełnia). Wśród kryteriów merytorycznych również znajdziemy binarne (nawet jeśli oznacza to przypisanie 

wnioskodawcy wartości innych niż 0 lub 186), ale dominują kryteria oceniane na skali liczbowej (niekoniecznie o 

jednolitych skokach87). Wydaje się zatem, że o ile tylko kryteria mają charakter obiektywny, eksperci oceniający 

wnioski powinni być względnie spójni w swoich ocenach.  

 

Pomoc publiczna 

Dotychczasowa realizacja RPO WM 2014-2020 pokazuje, że rozbieżność opinii między ekspertami nie jest 

niespotykanym zjawiskiem. Syntetyczną miarą zgodności jest odsetek spójnych opinii między ekspertami, który 

przedstawiamy w podziale na Działania/Poddziałania i kryteria. Przypadek oceny pomocy publicznej jest w tym 

                                                                 
86 Jak ma to miejsce np. w przypadku kryterium 7 Działaniu 4.2, Zgodność projektu z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej, 
punktowanym 0 lub 4 
87 Przykładem kryteriów o jednolitym skoku będzie kryterium 4 Działaniu 4.2, Stopień redukcji CO2, w którym skala 
przedstawia się następująco: 0-2-4-6-8 punktów. Niejednolity skok obserwujemy np. w kryterium Działania 4.2 
Kompleksowość projektu, w którym wnioskujący są oceniani na skali: 0-2-5-7-10 (skok o odpowiednio: 2, 3, 2, 3 punkty). 
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kontekście najprostszy w analizie, ponieważ wszystkich wnioskodawców EFRR dotyczą jednakowe kryteria. Tutaj 

wahała się w przedziale 87-90%, w zależności od analizowanego kryterium (por. Tabela poniżej). Znacznie większe 

zróżnicowanie obserwujemy między Działaniami/Poddziałaniami. Wśród dostatecznie licznych 

działań/poddziałań (min. 30 wniosków), pełna zgodność obserwowana jest w Działaniach 7.1 oraz 5.1, natomiast 

najniższe odsetki – nieprzekraczające 82% – cechują Działanie 3.3, Poddziałanie 3.1.2, a także Działania 1.2 i 5.3. 

Nie widać jednak statystycznie istotnego związku między liczbą wniosków (popularnością) działania/poddziałania 

a odsetkiem zbieżnych odpowiedzi. Obserwacja ta sugeruje, że zastosowanie niektórych kryteriów pomocy 

publicznej do wybranych typów przedsięwzięć może nastręczać pewne trudności. Szczególnie zastanawiający jest 

w tym kontekście odsetek jednakowych ocen kryterium 4 (Intensywność i maksymalna wartość pomocy oraz 

procentowy poziom dofinansowania) w Poddziałaniu 3.1.2. bardziej prawdopodobne. Mimo to, w większości 

działań/poddziałań zbieżność należy uznać za względnie niską.  

Tabela 27 Odsetek spójnych ocen ekspertów – pomoc publiczna 

(pod)działanie 
liczba 

wniosków 

kryterium nr 

1 2 3 4 5 

1.2 227 81% 80% 85% 85% 75% 

2.1.1 119 85% 87% 94% 91% 91% 

3.1.1 2 100% 100% 100% 100% 100% 

3.1.2 63 93% 96% 95% 34% 89% 

3.2.2 183 89% 94% 90% 88% 88% 

3.3 54 79% 80% 78% 81% 79% 

4.1 107 93% 93% 93% 93% 92% 

4.2 204 89% 95% 96% 95% 94% 

4.3.1 11 100% 100% 100% 100% 100% 

4.3.2 27 79% 100% 100% 100% 100% 

5.1 117 99% 100% 100% 100% 100% 

5.2 16 81% 90% 86% 86% 90% 

5.3 104 79% 83% 81% 82% 83% 

5.4 7 100% 100% 100% 100% 100% 

7.1 40 100% 100% 100% 100% 100% 

7.2 1 100% 100% 100% 100% 100% 

Σ 
 

87% 89% 90% 87% 87% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy kart oceny wnioskodawców. Uwagi: 1. Ocena pomocy publicznej dotyczy EFRR. 2. W 
przypadku (pod)działań zawierających poniżej 30 projektów wyniki nie pozwalają na mocną interpretację rezultatów.  

 

Dokumenty środowiskowe 

Podobny charakter mają kryteria dotyczące dokumentów środowiskowych, jednakowe dla wszystkich 

działań/poddziałań EFRR. W tym przypadku obserwujemy wyraźnie większą spójność w opiniach ekspertów. Dla 

kryteriów 1-3 w większości poddziałań odsetek zbieżnych opinii mieści się w przedziale 98-100%. Wyjątkiem na 

tym tle są Działania 3.3 (85-86%) oraz 7.1 (64-76%). Systematycznie większą rozpiętość obserwujemy w zakresie 

tego, który wniosek podlega dalszej weryfikacji w ramach poprawności procedury OOŚ. W obliczu spójności 

pytań, wydaje się, że zróżnicowanie obserwowane w Działaniach 3.0 i 7.1 może mieć związek z trudnością w 

jednoznacznej odpowiedzi w obszarach innowacji czy infrastruktury drogowej. 
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Tabela 28 Odsetek spójnych ocen ekspertów – dokumenty środowiskowe 

(pod)działanie liczba wniosków 
kryterium nr 

1 2 3 4 

1.2. 227 99% 99% 99% 84% 

2.1.1 119 98% 98% 98% 79% 

3.1.1 2 100% 100% 100% 100% 

3.1.2 63 100% 100% 100% 96% 

3.2.2 183 100% 100% 100% 99% 

3.3 54 86% 85% 86% 87% 

4.1 107 98% 98% 98% 90% 

4.2 204 100% 100% 100% 83% 

4.3.1 11 100% 100% 100% 100% 

4.3.2 27 64% 64% 64% 43% 

5.1 117 99% 99% 99% 65% 

5.2 16 90% 90% 90% 90% 

5.3 104 100% 100% 100% 61% 

5.4 7 100% 100% 100% 100% 

7.1 40 64% 74% 76% 100% 

7.2 1 100% 100% 100% 100% 

Σ  97% 98% 98% 84% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy kart oceny wnioskodawców. Uwagi: 1. Ocena pomocy publicznej dotyczy EFRR. 2. W 
przypadku działań/poddziałań zawierających poniżej 30 projektów wyniki nie pozwalają na mocną interpretację rezultatów.  

 

Ocena formalna 

W analizie oceny formalnej ten obraz staje się bardziej skomplikowany. Kryteria różniły się między typami 

projektu, oraz ulegały zmianom między konkursami – niekiedy kosmetycznym, np. z Kompletność złożonego 

wniosku o dofinansowanie projektu oraz załączników na Poprawność i kompletność złożenia wniosku o 

dofinansowanie projektu oraz załączników88, niekiedy zaś w sposób fundamentalny, np. z Wnioskodawca (oraz 

Partnerzy) nie podlega/podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na Wniosek o dofinansowanie 

projektu wypełniony treścią89. Z tego względu, dane w ramach Działań/Poddziałań 1.2, 2.1.1, 3.1.2 i 3.2.2 

podajemy wg konkursów. 

W znacznej większości działań/poddziałań obserwujemy dosyć wysoką zbieżność między ekspertami 

oceniającymi wnioski. W tym względzie oceny wniosków potencjalnie finansowanych w ramach EFRR są 

systematycznie bardziej zbliżone między sobą niż w przypadku EFS. Najniższy stopień spójności mają oceny 

wniosków ze względu na kryterium formalne nr 16 Zastosowanie w projekcie opisanym we wniosku o 

dofinansowanie stawek jednostkowych/ kosztów ryczałtowych określonych w regulaminie konkursu (dotyczy 

EFS); stuprocentowa zgodność miedzy oceniającymi jest rzadkością, średnia spójność ocen w analizowanych 

konkursach wyniosła zaledwie 90%. 

Warto również zauważyć, że problematyczne pod względem spójności oceny ekspertów mogą okazać się kryteria, 

które mają dwie własności:  

• dużemu poziomowi ogólności towarzyszy lakoniczny opis – np. kryterium Zgodność z Regulaminem 

Konkursu / fiszką projektu, w karcie ocen jest rozwinięte następująco: 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. 

                                                                 
88 Przypadek kryterium formalnego 1 w działaniach finansowanych z EFRR. 
89 Przypadek kryterium formalnego 2 w Poddziałaniu 3.1.1.  



 
 

170 
 

Podobnie w przypadku wymogu kwalifikowalności wydatków czy realizacji polityki horyzontalnej w 

ramach kryterium Zgodność projektu z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn; 

• kryterium de facto zawiera się z szeregu podkryteriów – np. kryterium Zgodność interwencji z 

programem operacyjnym RPO WM 2014-2020 oraz Działaniem opisanym w SZOOP RPO WM 2014-2020 

przytacza siedem podkryteriów, które projekt musi spełniać łącznie: (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. Podobny wykaz zawiera kryterium Zgodność dokumentacji środowiskowej z 

obowiązującymi przepisami krajowymi i unijnymi w zakresie ochrony środowiska czy Kompletność 

złożonego Wniosku o dofinansowanie projektu oraz załączników. 

W obu przypadkach zero-jedynkowość wyboru jest pozorna. Aby udzielić odpowiedzi na zadane w kryterium 

formalnym pytanie, oceniający określa, czy iloczyn warunków (tj. wszystkie razem) jest spełniony – przy czym w 

drugim przypadku zakres warunków jest trochę dokładniej określony. Jeśli wnioskodawca musi spełnić wszystkie 

wymogi, czytelniej byłoby – o ile to możliwe – zdefiniować katalog kryteriów i wyodrębnić je jako niezależne 

kryteria formalne, optymalnie: zero-jedynkowe i obiektywne w pomiarze. Każdorazowo, pożądana jest 

weryfikacja, czy nowe, wyodrębnione kryteria nie powielają już ocenianych treści.  

Abstrahując od możliwych wad poszczególnych kryteriów, warto wskazać, że długa lista różnorodnych kryteriów 

formalnych może okazać się dużym wyzwaniem dla oceniających. Trudno mieć równie wysokie rozeznanie i 

kalibrację w ocenie we wszystkich aspektach (w skrajnym wypadku – 18 kryteriów). Podział kryteriów na bardziej 

homogeniczne kategorie i specjalizowanie osób oceniających może również przyczynić się do bardziej zbieżnej 

oceny.  
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Tabela 29 Odsetek spójnych ocen ekspertów – ocena formalna 

(Pod) 
Działanie 

Konkurs 
liczba 

wniosk
ów 

Kryteria formalne 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1.2 

007/15 288 99% 100% 100% 100% 100% 97% 97% 100% 97% 98% 99% 100% 99% 100% 99% - - - 

015/16 218 96% 99% 100% 100% 100% 96% 94% 100% 94% 96% 94% 100% 100% 100% 100% - - - 

029/16 36 100% 100% 97% 97% 100% 100% 100% 100% 97% 100% 100% 100% 100%   - - - 

030/16 57 96% 100% 100% 100% 100% 98% 98% 96% 100% 100% 100% 100% 100%   - - - 

031/16 166 100% 100% 100% 100% 100% 95% 98% 99% 100% 100% 100% 100% 100%   - - - 

suma  98% 100% 100% 100% 100% 97% 96% 99% 97% 98% 98% 100% 99% 100% 100%    

2.1.1 

001/15 104 81% 82% 100% 100% 100% 100% 100% 81% 82% 100% 83% 83% 80% 100% 100% 100% 98% - 

002/15 30 100% 97% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 97% 100% 100% 100% 100% 100% - 

018/16 27 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - - - 

036/16 4 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%   - - - 

suma  88% 88% 100% 100% 100% 100% 100% 88% 88% 100% 89% 88% 87% 100% 100% 100% 99%  

3.1.1 016/16 1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - - - 

suma  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%    

3.1.2 

023/16 58 100% 100% 100% 100% 100% 100% 97% 100% 98% 100% 100% 100% 100% - - - - - 

024/16 3 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - - - - - 

032/16 9 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - - - - - 

037/16 4 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - - - - - 

suma  100% 100% 100% 100% 100% 100% 97% 100% 99% 100% 100% 100% 100%      

3.2.2 
021/16 252 98% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 100% 98% 100% 99% 100% 100% 100% 100% - - - 

040/16 12 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%   - - - 

suma  98% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 100% 98% 100% 99% 100% 100% 100% 100%    

3.3 038/16 96 100% 100% 99% 100% 100% 98% 100% 99% 99% 100% 100% 100% 100% - - - - - 

suma  100% 100% 99% 100% 100% 98% 100% 99% 99% 100% 100% 100% 100%      

4.1 017/16 123 100% 100% 100% 100% 100% 99% 100% 100% 100% 99% 100% 100% 100% 100% 100% - - - 

suma  100% 100% 100% 100% 100% 99% 100% 100% 100% 99% 100% 100% 100% 100% 100%    

4.2 006/15 228 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - - - 

4.2 028/16  100% 100% 100% 100% 100% 100% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100%   
   

suma  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%      

4.3.1 026/16  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%      

4.3.1 027/16  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%      

suma  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%      

4.3.2 009/16 28 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - - - 

4.3.2 011/16  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 93% 100% 100% 100% 100% 100% 100%    

suma  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 96% 100% 100% 100% 100% 100% 100%    

5.1 001/15 124 100% 100% 100% 100% 100% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - - - 

5.1 008/16  98% 100% 100% 100% 100% 95% 94% 100% 100% 96% 100% 100% 100% 100% 100%    

5.1 033/16  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%      

suma  98% 100% 100% 100% 100% 95% 95% 100% 100% 97% 100% 100% 100% 100% 100%    

5.2 014/16 21 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - - - 
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suma  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%    

5.3 012/16 131 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 100% 96% 95% 98% 96% 100% 100% 100% - - - 

5.3 013/16  97% 100% 100% 99% 100% 99% 96% 100% 96% 97% 96% 99% 100% 100% 100%    

suma  98% 100% 100% 99% 100% 99% 97% 100% 96% 96% 97% 98% 100% 100% 100%    

5.4 010/16 8 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - - - 

5.4 002/15  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%    

suma  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%    

7.1 019/16 42 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - - - 

7.1 020/16  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%    

suma  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%    

7.2 025/16 1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - - - 

Suma  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%    

9.1 002/15 123 100% 100% 100% 99% 98% 100% 98% 94% 98% 100% 90% 80% 94% 98% 86% 82% 93% 98% 

Suma  100% 100% 100% 99% 98% 100% 98% 94% 98% 100% 90% 80% 94% 98% 86% 82% 93% 98% 

9.2.1 012/15 18 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 83% 100% 100% 

suma  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 83% 100% 100% 

9.3 013/16 9 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

suma  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

10.1.1 009/15 339 100% 100% 99% 100% 100% 100% 97% 96% 96% 100% 100% 99% 98% 98% 100% 71% 99% 99% 

suma  100% 100% 99% 100% 100% 100% 97% 96% 96% 100% 100% 99% 98% 98% 100% 71% 99% 99% 

10.1.2 014/16 61 100% 100% 100% 98% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 97% 100% 100% 

suma  100% 100% 100% 98% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 97% 100% 100% 

10.1.4 003/15 214 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 97% 98% 100% 96% 98% 96% 98% 99% 95% 95% 100% 

suma  100% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 97% 98% 100% 96% 98% 96% 98% 99% 95% 95% 100% 

10.02 015/16 425 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 99% 100% 96% 100% 100% 

suma  100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 99% 100% 96% 100% 100% 

10.3.1 011/15 84 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 88% 100% 100% 

suma  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 88% 100% 100% 

10.3.3 019/16 10 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

suma  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

10.3.4 004/15 429 100% 100% 100% 99% 100% 100% 99% 99% 100% 99% 88% 89% 98% 99% 95% 84% 97% 100% 

suma  100% 100% 100% 99% 100% 100% 99% 99% 100% 99% 88% 89% 98% 99% 95% 84% 97% 100% 

Suma końcowa  99% 99% 100% 100% 100% 99% 98% 98% 98% 99% 97% 97% 98% 99% 99% 87% 98% 99% 
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(Pod)Dzi
ałanie 

Konkurs 

Kryteria formalne środowiskowe Dodatkowe 
kryteria 

formalne 
 

ks_1 ks_2 ks_3 ks_4 ks_5 dkf_1 

1.2 007/15  99% 100% 100% 100% 97% 

1.2 015/16  97% 99% 99% 99% 100% 

1.2 029/16  100% 100% 100% 100% 97% 

1.2 030/16  98% 100% 100% 100% 98% 

1.2 031/16  99% 100% 100% 100% 100% 

suma  98% 100% 100% 100% 99% 

2.1.1 001/15 99% 98% 97% 98% 98% 83% 

2.1.1 002/15 100% 100% 97% 97% 97% 100% 

2.1.1 018/16  100% 100% 100% 100% 100% 

2.1.1 036/16 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

suma 99% 99% 98% 98% 98% 89% 

3.1.1 016/16 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

suma 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

3.1.2 023/16  100% 100% 100% 100% 100% 

3.1.2 024/16 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

3.1.2 032/16  100% 100% 100% 100% 100% 

3.1.2 037/16  100% 100% 100% 100% 100% 

suma  100% 100% 100% 100% 100% 

3.2.2 021/16  98% 100% 100% 100% 100% 

3.2.2 040/16  100% 100% 100% 100% 100% 

suma  98% 100% 100% 100% 100% 

3.3 038/16  97% 98% 97% 97% 100% 

suma  97% 98% 97% 97% 100% 

4.1 017/16  98% 100% 100% 100% 99% 

suma  98% 100% 100% 100% 99% 

4.2 006/15  100% 100% 100% 100% 99% 

4.2 028/16 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

suma 100% 100% 100% 100% 100% 99% 

4.3.1 026/16 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

4.3.1 027/16 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

suma 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

4.3.2 009/16 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

4.3.2 011/16 100% 100% 93% 93% 93% 100% 

suma 100% 100% 96% 96% 96% 100% 

5.1 001/15  95% 100% 100% 100% 100% 

5.1 008/16  100% 100% 100% 100% 95% 

5.1 033/16  100% 100% 100% 100% 100% 

suma  99% 100% 100% 100% 96% 

5.2 014/16  95% 95% 95% 95% 95% 
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suma  95% 95% 95% 95% 95% 

5.3 012/16  100% 100% 100% 100% 95% 

5.3 013/16  100% 100% 100% 100% 97% 

suma  100% 100% 100% 100% 96% 

5.4 010/16  100% 100% 100% 100% 100% 

5.4 002/15  86% 100% 100% 100% 100% 

suma  88% 100% 100% 100% 100% 

7.1 019/16 100% 100% 97% 100% 97% 100% 

7.1 020/16 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

suma 100% 100% 98% 100% 98% 100% 

7.2 025/16 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

suma 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Suma końcowa 100% 99% 99% 99% 99% 98% 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy kart oceny wnioskodawców. Uwaga: Konkursy wyróżniono wówczas, gdy typ projektu różnicował kryteria.
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Tabela 30 Odsetek spójnych ocen ekspertów – kryteria dostępu 

(Pod) 
Działanie 

konkurs 
Kryteria dostępu 

 
działanie Nabór kd_1 kd_2 kd_3 kd_4 kd_5 kd_6 kd_7 kd_8 kd_9 kd_10 kd_11 kd_12 kd_14 kd_15 

1.2 007/15 99% 100% 99% 98%           

1.2 015/16 100% 100% 100% 100% 100%          

1.2 029/16               

1.2 030/16               

1.2 031/16               

suma 99% 100% 99% 99% 100%          

2.1.1 001/15 100% 100% 94% 99% 100%          

2.1.1 002/15 100% 100% 100% 100% 100%          

2.1.1 018/16 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%        

2.1.1 036/16 100%   100% 100%  100%  100%      

suma 100% 100% 96% 99% 100% 100% 100%  100%      

3.1.1 016/16 100%              

suma 100%              

3.1.2 023/16 100% 100% 100% 100%           

3.1.2 024/16 100% 100% 100% 100%           

3.1.2 032/16               

3.1.2 037/16 100% 100% 100% 100% 100%          

suma 100% 100% 100% 100% 100%          

3.2.2 021/16 100% 100% 100% 100% 100%          

3.2.2 040/16 100% 100% 100% 100%           

suma 100% 100% 100% 100% 100%          

3.3 038/16               

suma               

4.1 017/16 98% 98% 99%            

suma 98% 98% 99%            

4.2 006/15 100% 100% 100% 98% 100%          

4.2 028/16 100% 100% 100% 100% 95% 100%         

suma 100% 100% 100% 98% 99% 100%         

4.3.1 026/16 100% 100% 100% 100% 100%          

4.3.1 027/16 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%        

suma 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%        

4.3.2 009/16 100% 100% 100% 100%           

4.3.2 011/16 100% 100% 100%            

suma 100% 100% 100% 100%           

5.1 001/15 100% 100%             

5.1 008/16 98% 100% 100% 100%           
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5.1 033/16 100% 100% 100% 100% 100%          

suma 98% 100% 100% 100% 100%          

5.2 014/16 100% 100% 100%            

suma 100% 100% 100%            

5.3 012/16 100% 100% 100% 96%           

5.3 013/16 99% 100% 99%            

suma 99% 100% 99% 96%           

5.4 010/16 100% 100%             

5.4 002/15 100% 100%             

suma 100% 100%             

7.1 019/16 100% 100% 100% 100%           

7.1 020/16 100% 100% 100% 100%           

suma 100% 100% 100% 100%           

7.2 025/16 100% 100% 100% 100%           

suma 100% 100% 100% 100%           

9.1 002/15 99% 99% 82% 76% 100% 100% 96%        

suma 99% 99% 82% 76% 100% 100% 96%        

9.2.1 012/15 94% 94% 94% 78% 94% 100% 100% 100% 94% 100% 94% 100%   

suma 94% 94% 94% 78% 94% 100% 100% 100% 94% 100% 94% 100%   

9.3 013/16 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

suma 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

10.1.1 009/15 96% 97% 95% 94% 95% 97% 96% 96% 94%      

suma 96% 97% 95% 94% 95% 97% 96% 96% 94%      

10.1.2 014/16 98% 98% 98% 98% 100% 100% 97% 98% 100% 100% 98% 98%   

suma 98% 98% 98% 98% 100% 100% 97% 98% 100% 100% 98% 98%   

10.1.4 003/15 98% 96% 94% 98% 99% 98% 96% 97% 97% 96% 100%    

suma 98% 96% 94% 98% 99% 98% 96% 97% 97% 96% 100%    

10.2 015/16 100% 100% 100% 99% 99% 100%         

suma 100% 100% 100% 99% 99% 100%         

10.3.1 011/15 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%       

suma 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%       

10.3.3 019/16 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%        

suma  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%        

10.3.4 004/15 100% 99% 90%            

suma 100% 99% 90%            

Suma 
końcowa 

 
99% 99% 97% 97% 99% 99% 97% 97% 95% 97% 99% 99% 100% 100% 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy kart oceny wnioskodawców.  
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Kryteria dostępu 

Wśród kryteriów dostępu znaczne rozbieżności między ekspertami są rzadkością. Systematyczne rozbieżności 

między ekspertami odnotowywane są wyłącznie w Działaniach/Poddziałaniach 1.2, 4.1, 9.1, 9.2.1, 10.1.1, 10.1.2, 

10.1.4 – w pozostałych przypadkach, niespójności przekraczające kilka procent wniosków zdarzają się 

sporadycznie. 

 

Kryteria merytoryczne 

Wziąwszy pod uwagę występowanie rozdźwięku między opiniami ekspertów już na etapie analizy formalnej, 

składającej się z kryteriów zero-jedynkowych, nie dziwi skala niezgodności w opiniach ekspertów merytorycznych 

(62%). Tabela poniżej przedstawia liczebności i odsetki niespójnych ocen ekspertów według naborów. Skala 

odchyleń waha się między 1% (Poddziałanie 3.1.2, nabór 023/16) a 93% (Poddziałanie 5.1.1, nabór 001/15), w 

całej populacji wynosi ok. 62%. Obserwowanych zróżnicowań nie da się uzasadnić liczbą wniosków, jednak na 

ogół są zbliżone w ramach konkursów w ramach jednego działania – wyjątek na tym tle stanowi Działanie 1.2. 

Oceny prowadzone w ramach naborów EFS są co do zasady bardziej homogeniczne niż te w osiach 

priorytetowych finansowanych z EFRR. 

Tabela 31 Liczba i odsetek niespójnych ocen ekspertów – ocena merytoryczna 

(pod)działanie nabór zgodne niezgodne Σ % (pod)działanie nabór zgodne niezgodne Σ % 

1.2 

015/16 118 124 242 51% 

5.1 

001/15 3 37 40 93% 

029/16 8 33 41 80% 008/16 24 157 181 87% 

030/16 6 62 68 91% 033/16 3 11 14 79% 

031/16 64 44 108 41% 5.2 014/16 10 23 33 70% 

2.1.1 

001/15 17 218 235 93% 
5.3 

012/16 9 86 95 91% 

018/16 12 36 48 75% 013/16 13 104 117 89% 

036/16 3 5 8 63% 
5.4 

002/15  12 12 100% 

3.1.1 
016/16 1 1 2 50% 010/16 1  1 0% 

044/17 
 

4 4 100% 

7.1 

019/16 17 56 74 76% 

3.1.2 

023/16 121 1 122 1% 020/16 3 5 8 63% 

024/16 3 1 4 25% 022/16 1 1 2 50% 

032/16 4 6 10 60% 9.1 002/15 41 37 87 43% 

037/16 2 2 4 50% 9.2.1 012/15 7 15 26 58% 

3.2.2 
021/16 96 261 358 73% 9.2.2 033/16 73 5 78 6% 

040/16 6 12 18 67% 9.3 013/16 7 10 17 59% 

3.3 038/16 39 70 109 64% 10.1.1 009/15 86 184 307 60% 

4.1 017/16 97 117 214 55% 10.1.2 014/16 9 87 96 91% 

4.2 
006/15 123 248 371 67% 10.1.4 003/15 73 69 150 46% 

028/16 18 20 38 53% 10.2 015/16 249 356 632 56% 

4.3.1 
026/16 5 5 10 50% 10.3.1 011/15 45 45 97 46% 

027/16 7 6 13 46% 10.3.3 019/16 4 7 11 64% 

4.3.2 
009/16 6 23 29 79% 10.3.4 004/15 125 86 225 38% 

011/16 11 15 26 58% Σ 1570 2707 4385 62% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy kart oceny wnioskodawców. Uwaga: 1. % - odsetek niezgodnych ocen. 2. W przypadku 
działań/poddziałań zawierających poniżej 30 projektów wyniki nie pozwalają na mocną interpretację rezultatów.  
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3.4. Procedura odwoławcza 

 

Ocena mechanizmu procedury odwoławczej 
 

Mechanizm wyboru projektów zakłada, że wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia odwołania od oceny 

formalnej oraz od oceny merytorycznej. Należy przy tym zaznaczyć, że na poziomie programów operacyjnych nie 

jest to procedura stosowana obligatoryjnie. 

W konkursach RPO WM 2014-2020 wnioskodawcom przysługuje prawo odwołania się od negatywnej oceny. 

Następowała ona w przypadku, kiedy projekt nie uzyskał wymaganej liczby punktów lub nie spełnił kryteriów 

wyboru projektów albo spełniły ww. warunki, jednak kwota alokacji nie wystarczyła, aby je dofinansować. W 

ostatnim przypadku podstawą odwołania nie może być wyłącznie fakt niedostatecznej alokacji. Oznacza to, że 

odwołujący się wnioskodawca zawsze będzie wskazywał kryteria, które – w jego opinii – zostały niekorzystnie 

zinterpretowane w toku oceny. Uznanie racji wnioskodawcy skutkuje pozytywnym rozpatrzeniem kryterium lub 

zmianą punktacji, która – ostatecznie – może stanowić warunek konieczny finansowania lub awans na liście 

rankingowej. Uproszczony schemat procedury odwoławczej RPO WM 2014-2020 znajduje się poniżej.  

Schemat 11. Uproszczona procedura odwoławcza w RPO WM 2014-2020 

 

Źródło: opracowanie własne. Uwaga: wariantowy opis procedury sądowej pominięto. 

 

Należy pamiętać, że z punktu widzenia systemu oceny wniosków procedura odwoławcza skutkuje istotnym 

wydłużeniem procesu oceny. W rozpatrywanie protestów zaangażowani są pracownicy Instytucji Pośredniczącej, 

którzy muszą zapoznać się z wnioskiem projektowym, z oceną ekspertów KOP, z argumentami wnioskodawcy 

oraz muszą od początku ocenić wniosek. To wszystko sprawia, że proces oceny znacznie się wydłuża, jednak w 

opinii ewaluatorów procedura odwoławcza jest nie tylko konieczna ze względu na wymogi dokumentów 

wyższego rzędu, lecz także pożądana z punktu widzenia transparentności i rzetelności systemu oceny wniosków.  
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W przypadku odwołań od oceny formalnej ich rozpatrywanie jest stosunkowo proste i stosunkowo niewiele 

protestów kończy się ich uwzględnieniem. Jest to spowodowane mniejszą uznaniowością oceny ekspertów na 

tym etapie wymuszonych zero-jedynkowym systemem punktacji charakterystycznym dla oceny formalnej.  

Trudniejsze i bardziej czasochłonne jest rozpatrywanie odwołań od oceny merytorycznej, co powoduje sugestie, 

że bardziej efektywna jest ocena jednoetapowa prowadzona przez jedną komórkę organizacyjną IP.  

Aktywność odwoławcza 

W analizowanym okresie na 3442 odrzuconych wniosków, ok. 70% (2389) oprotestowano. W toku modelowania 

ekonometrycznego zidentyfikowano, jakie cechy wnioskodawcy i projektu sprzyjają decyzji o odwołaniu się od 

negatywnej decyzji w sprawie dofinansowania projektu. Traktując wniosek w OP III jako kategorię referencyjną 

(gdzie szanse na złożenie odwołania są równe 1), szanse na oprotestowanie były w większości osi niższe, a różnica 

wynosiła 32%-73%. Wyjątkiem na tym tle stanowią osie 4 i 5, w których różnica jest nieistotna statystycznie. W 

miarę upływu czasu protestowanie staje się coraz częstsze, co najprawdopodobniej wynika z rosnącej 

świadomości co do procedur u wnioskodawców. Odwołanie od decyzji przychodzi względnie łatwiej w przypadku 

negatywnej decyzji w ocenie etapu formalnego – dla wniosku o identycznych charakterystykach szanse na 

odwołanie od decyzji na podstawie kryteriów merytorycznych spadają o 44%. Najmniejsze szanse na odwołanie 

obserwujemy w przypadku wnioskodawców publicznych, o 30% niższe niż w sektorze prywatnym (warto 

podkreślić statystyczną istotność tego rezultatu) i o 23% niższe niż w NGOsach. Województwo, w którym 

zarejestrowany jest wnioskodawca nie ma statystycznego wpływu na aktywności odwoławczej. 

Tabela 32 Determinanty aktywności odwoławczej w RPO WM 2014-2020 

zmienna 
iloraz szans 

(OR) 
odchylenie 

standardowe 
p 95% przedział ufności 

oś priorytetowa 
RPO WM 2014-
2020 

1 0.681 0.156 0.094 0.435 1.067 

2 0.312 0.117 0.002 0.150 0.649 

3 1 (kategoria referencyjna) 

4 0.990 0.260 0.968 0.591 1.658 

5 0.935 0.280 0.822 0.520 1.680 

6 0.510 0.183 0.061 0.252 1.033 

7 0.271 0.184 0.054 0.072 1.022 

9 0.455 0.110 0.001 0.283 0.730 

10 0.347 0.076 0.000 0.225 0.534 

rok złożenia 
wniosku 

2015 0.421 0.064 0.000 0.312 0.567 

2016 0.569 0.079 0.000 0.433 0.748 

2017 1 (kategoria referencyjna) 

etap odwołania 

formalny 1 (kategoria referencyjna) 

merytoryczny 0.559 0.047 0.000 0.474 0.659 

nieokreślony 0.522 0.082 0.000 0.383 0.711 

sektor własności 
wnioskodawcy 

sektor publiczny 1 (kategoria referencyjna) 

sektor prywatny 1.300 0.139 0.014 1.054 1.604 

NGO 1.231 0.172 0.086 0.971 1.560 

województwo 
wnioskodawcy 

mazowieckie 1 (kategoria referencyjna) 

pozostałe 0.872 0.104 0.250 0.691 1.101 

stała - 11.265 3.154 0.000 6.507 19.502 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez UMWM oraz Banku Danych Lokalnych GUS. Uwagi: 1. n=3398 2. Test 
Hosmera-Lemeshowa dopasowania modelu: p<0.0001.  
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Skuteczność odwołań 

Przeciętnie co piąty odrzucony wniosek (19.7%) został uwzględniony (tabela poniżej). Liczba odwołań w dosyć 

oczywisty sposób wynika z popularności poszczególnych (pod)działań. Podobnego wniosku nie można wysnuć w 

odniesieniu do skuteczności odwołań, tj. odsetka odwołań uwzględnionych. Wziąwszy pod uwagę tylko te 

(pod)działania, w których liczba złożonych odwołań wynosi minimum 30, odsetki uwzględnionych odwołań 

wahają się w przedziale 3-32%, chociaż dla większości (pod)działań – między 20 a 30%.  Najwyższe udziały 

odnotowują poddziałania 02.1.1 (32%) oraz 09.02.01 (30%), najniższe – działanie 04.01 (3%) i poddziałanie 

03.02.02 (5%).  

 

Tabela 33 Statystyki odwołań według ich skuteczności  

(pod)działanie 

odwołania 

uwzględnione nieuwzględnione pozostałe Σ 
% uwzględ-

nionych 

1.1 3 5 - 8 38% 

1.2 46 114 8 168 27% 

1.2.1 - 2 - 2 0% 

2.1.1 32 64 3 99 32% 

3.1.2 2 2 - 4 50% 

3.2.2 3 50 5 58 5% 

3.2.3 - - 1 1 0% 

3.3 3 45 1 49 6% 

3.3.1 - 1 - 1 0% 

4.1 1 32 2 35 3% 

4.2 14 51 3 68 21% 

4.3.1 - 1 - 1 0% 

4.3.2 - 1 - 1 0% 

5.1 6 18 1 25 24% 

5.2 2 1 - 3 67% 

5.3 7 47 - 54 13% 

5.4 - 1 - 1 0% 

6.2 1 11 5 17 6% 

7.1 3 7 2 12 25% 

9.1 27 75 3 105 26% 

9.2.1 9 20 2 31 29% 

9.2.2 1 4 1 6 17% 

9.3 1 1 - 2 50% 

10.1.1 28 170 3 201 14% 

10.1.2 9 24 2 35 26% 

10.1.4 26 80 12 118 22% 
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10.2 23 124 6 153 15% 

10.3.1 12 46 1 59 20% 

10.3.3 1 2 - 3 33% 

10.3.4 45 173 10 228 20% 

Σ 305 1172 71 1548 20% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez UMWM. Uwagi: 1. Kategoria pozostałe obejmuje: odwołania bez 
rozpatrzenia, procedowane oraz wycofane. 2. Z uwagi na niską liczbę odwołań w wybranych (pod)działaniach, uzasadnionej interpretacji co 
do ich struktury można dokonywać tylko wówczas, gdy liczba odwołań jest nie mniejsza niż 30 (wynika to z tzw. prawa wielkich liczb). Odsetki 
niespełniające tego kryterium zostały oznaczone kursywą. 

Wyniki dotyczące skuteczności odwołań w podziale na konkursy zawarte zostały w aneksie Raportu (5.3 Analiza 

odwołań wg naborów). 

W tym miejscu koncentrujemy się na różnicach w charakterystykach wnioskodawców i ich projektów, które 

czynią jednych skutecznie, a innych – nieskutecznie odwołującymi się. W świetle analizy ekonometrycznej 

zarówno charakterystyki jednych, jak i drugich w sposób statystycznie istotny opisują determinanty skuteczności 

odwołań. Oś priorytetowa ma znacznie – w porównaniu do kategorii referencyjnej (OP III, n=99), niemal wszystkie 

analizowane osie (z wyłączeniem OPIV) cechują się wyraźnie wyższymi szansami na skuteczne odwołanie, od 

pięcio- do niemal piętnastokrotnie większych szans (OPVII pominięta z uwagi na bardzo niską liczebność) (Tabela 

poniżej). Co więcej, szanse te określane są przy dosyć wysokich poziomach istotności. Podobnie, z każdym rokiem 

spadają szanse na skuteczne odwołanie (w 2015 i 2016 były one ponad dwukrotnie wyższe niż w 2017). Jednostki, 

które odwołują się od oceny merytorycznej, cechują się o ponad 55% niższą szansą na skuteczne odwołanie w 

stosunku do takiego samego przedsięwzięcia, w przypadku którego problemem byłaby ocena formalna. Skala 

dofinansowania nie ma statystycznego znaczenia dla skuteczności wnioskującego (nie pokazano w tabeli). 

W części dotyczącej samego wnioskodawcy ujawnia się, że nie ma większego znaczenia, jaki sektor własności 

reprezentuje wnioskodawca, ale już istotne jest, gdzie znajduje się jego siedziba i jakie ma charakterystyki. 

Wnioskodawcę spoza województwa mazowieckiego będzie charakteryzować o ponad 50% niższa szansa niż jego 

tutejszego odpowiednika (przy wszystkich innych cechach jednakowych). Ponadto, szanse wnioskodawcy 

ulokowanego na obszarze wiejskim lub w małym mieście spadają jeszcze bardziej – w porównaniu do wniosku z 

miasta powyżej 200 tys. mieszkańców, szanse będą o 62-81% mniejsze. Uwzględniając statystyczną istotność 

tego zjawiska dla wszystkich typowych poziomów istotności, także niektóre charakterystyki powiatu, w którym 

jest zarejestrowany wnioskodawca, mają znaczenie: wśród nich dochody z PIT (przybliżenie majętności na danym 

terenie; logarytm naturalny) – im większe dochody tym mniejsze szanse, oraz stopa bezrobocia rejestrowanego 

(im wyższa, tym niższe szanse). 

Tabela 34. Determinanty skuteczności odwołań od negatywnych decyzji w RPO WM 2014-2020 

zmienna 
iloraz szans 
(OR) 

odchylenie 
standardowe 

p 
95% przedział 
ufności 

oś 
priorytetowa 
RPO WM 2014-
2020 

1 10.697 8.033 0.002 2.455 46.613 

2 14.643 11.620 0.001 3.091 69.358 

3 1 (kategoria referencyjna) 

4 3.755 3.164 0.116 0.720 19.586 

5 7.880 6.438 0.012 1.589 39.077 

7 23.615 28.071 0.008 2.298 242.664 
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9 10.146 7.878 0.003 2.215 46.474 

10 5.004 3.779 0.033 1.139 21.981 

rok złożenia 
wniosku 

2015 2.782 1.126 0.011 1.259 6.148 

2016 2.266 0.854 0.030 1.083 4.742 

2017 1 (kategoria referencyjna) 

etap 
odwołania 

formalny 1 (kategoria referencyjna) 

merytoryczny 0.445 0.081 0.000 0.312 0.637 

sektor 
własności 
wnioskodawcy 

sektor publiczny 0.888 0.189 0.577 0.585 1.348 

sektor prywatny      

NGO 0.716 0.172 0.166 0.447 1.148 

województwo 
wnioskodawcy 

mazowieckie 1 (kategoria referencyjna) 

pozostałe 0.493 0.181 0.054 0.240 1.013 

klasa 
miejscowości 
wnioskodawcy 

do 6 tys. mieszkańców 0.234 0.084 0.000 0.116 0.474 

6-20 tys. mieszkańców 0.190 0.074 0.000 0.088 0.409 

20-50 tys. mieszkańców 0.383 0.130 0.005 0.197 0.746 

50-200 tys. mieszkańców 0.816 0.268 0.535 0.429 1.552 

pow. 200 tys. mieszkańców 1 (kategoria referencyjna) 

charakterystyk
i powiatu 
wnioskodawcy 

dochody z PIT (ln) 0.132 0.082 0.001 0.039 0.447 

liczba podmiotów 
zarejestrowanych w 
REGON/10000 mieszkańców (ln) 

1.585 1.281 0.569 0.325 7.728 

stopa bezrobocia rejestrowanego 0.932 0.025 0.008 0.885 0.982 

stała - 5814.879 19762.030 0.011 7.442  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez UMWM oraz Banku Danych Lokalnych GUS. Uwagi: 1. n=1381 2. Test 
Hosmera-Lemeshowa dopasowania modelu: p>0.0002. 3. OPVII– mała liczebność (n=7) może wpływać na wielkość OR.  

Można zatem przypuszczać, że osie priorytetowe różnią się pod względem restrykcyjności odsiewu. W miarę 

ustanawiania się standardów dla perspektywy, coraz trudniej o skuteczność odwołań. Podobnie, zastrzeżenia 

formalne (ich ujednolicony wykaz i zero-jedynkowa droga dowodzenia) dają dwukrotnie większe szanse na 

obronę. W świetle wyników modelu nie obserwujemy zachowań strategicznych, które uzależniają szanse na 

dofinansowanie od wielkości dofinansowania, ani dyskryminacji między sektorem wnioskującego. Z nie do końca 

jasnych względów istotne pozostaje, gdzie znajduje się siedziba wnioskodawcy, w szczególności – jakie są lokalne 

warunki gospodarcze. Duże różnice sugerują, że wnioskodawcy mogą spotykać się z utrudnioną dostępnością 

pewnych informacji (np. szkoleń), co potwierdziły również badania ankietowe. 
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Należy zauważyć, że z punktu widzenia systemu oceny pojawiają się sytuacje niepożądane, w których inaczej 

interpretowane są kryteria przez wydziały oceny, a inaczej przez wydział odwołań. Dotyczy to w większym stopniu 

kryteriów merytorycznych, w których istnieje większa dowolność w interpretacji. Jeden z rozmówców wskazał: 

„Istotnym postulatem dla całego procesu oceny jest ujednolicenie podejścia przez wszystkie komórki, które są 

zaangażowane w proces oceny, z uwzględnieniem komórek odwoławczych. W procesie oceny zdarza się, ja 

mówię jeszcze tutaj o podejściu takim roboczym, że analizując dane kryterium w danym projekcie ma się z tyłu 

głowy świadomość potencjalnej reakcji komórek odpowiedzialnych za rozpatrywanie protestów i odwołań. 

Zdarzało się często tak, że pomimo literalnego brzmienia danego kryterium, które nakłada na beneficjenta 

wymóg wskazania w treści wniosku jednoznacznych zapisów, zdarzały się odmienne interpretacje od wydziałów 

rozpatrujących protesty, jak również instytucji odwoławczych na wyższych instancjach zdarzały się odmienne 

punkty widzenia”. 

Pomimo występujących rozbieżności w interpretacji i ocenie poszczególnych kryteriów przez ekspertów KOP i 

przez pracowników wydziału odwołań, ewaluatorzy stoją na stanowisku, że w całym procesie etapy te powinny 

pozostać rozdzielone pomiędzy odrębne komórki organizacyjne. Nie jest bowiem pożądane by wniosek raz 

oceniony przez wydział oceny był przekazywany w procedurze odwoławczej do tej samej komórki.  Należy jednak 

dążyć do uspójnienia interpretacji kryteriów przez wszystkich pracowników i ekspertów zaangażowanych w 

ocenę wniosków. Zasadne jest także włączanie przedstawicieli IP odpowiedzialnych za rozpatrywanie odwołań w 

proces formułowania i opisywanie kryteriów. Działania te powinny być realizowane w formule spotkań roboczych 

odbywających się również po zakończeniu danego naboru, kiedy jest możliwość podsumowania procesu oceny. 
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4. Wnioski i rekomendacje 
 

Analiza SWOT 
Analiza SWOT prezentuje mocne i słabe strony systemu i kryteriów wyboru projektów RPO WM 2014-2020, które 

determinują w jaki sposób dokonywane są ocena i wybór projektów oraz szanse i zagrożenia (zewnętrzne), które 

mogą wpływać na osiąganie celów programu. 

 

Mocne strony Słabe strony 

• Sposób prowadzenia szkoleń dla Wnioskodawców oraz 

sprawnie wdrażane inne działania informacyjno-

promocyjne w ramach RPO WM 2014-2020 

• Panelowa ocena projektów  

• Wprowadzenie lokalnego system informatycznego 
MEWA 2.0 – składanie wniosków aplikacyjnych za 
pomocą elektronicznego formularza oraz prowadzenie 
obsługi wniosków aplikacyjnych w systemie 
komputerowym 

• Ujednolicanie interpretacji kryteriów wyboru 
projektów w ramach konkursów podczas spotkań dla 
członków KOP i ekspertów zewnętrznych przed 
przystąpieniem do oceny merytorycznej wniosków 

• Korzystanie z dotychczasowych doświadczeń, np. 
analiza danych wynikających z odwołań 

• Skomplikowanie systemu oceny i wyboru projektów 

spowodowane w głównej mierze czynnikami 

niezależnymi od IZ i IP RPO WM 2014-2020 np. 

wielością i skomplikowaniem wytycznych 

• Obszerność regulaminów konkursów, hermetyczny 
język, którym pisane są regulaminy konkursów 

• Opóźnienia w zapewnianiu warunkowości ex ante 
programu (brak niezbędnych przepisów, zbyt późne 
uchwalenie ustaw i rozporządzeń)  

 

Szanse Zagrożenia 

• Poszerzenie dostępu do funduszy europejskich dla 

nowych/niedoświadczonych wnioskodawców dzięki 

zwiększeniu możliwości dokonywania uzupełnień 

wniosków, udzielania wyjaśnień, prowadzenia 

negocjacji 

• Podnoszenie jakości kryteriów wyboru projektów w 

miarę postępów we wdrażaniu RPO WM 2014-2020 

• Duża liczba obowiązujących wytycznych, ich częste 

zmiany 

• Brak dopływu nowych wnioskodawców w skutek 
zmonopolizowania programu przez firmy 
consultingowe  

• Wtórność, nieoryginalność wniosków 
przygotowywanych przez firmy consultingowe w 
imieniu wnioskodawców 

• Wprowadzanie nowych/trudniejszych do spełnienia 
warunków realizacji projektów przez IK UP bądź MR 
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Wnioski z badania 
 

Uwagi wstępne 

1. Fundamentalnym wyzwaniem dla realizacji niniejszego badania była techniczna jakość kart ocen 

wniosków oraz sposób ich zarządzania. Mimo ich cyfrowego formatu, pozyskiwano je poprzez czaso- i 

pracochłonne wygenerowywanie każdej z nich odrębnie (obecnie: ponad 35 tys. plików!). Ponadto, 

formularze nie są w pełni zharmonizowane. Zrozumiała jest różna długość z uwagi na liczbę i charakter 

kryteriów (chociaż i tutaj technicznie możliwe byłoby pełne ujednolicenie zawartości formularzy), jednak 

obecna ich forma ma w sposób nieefektywny zaprezentowane i zaszyte treści. Dodatkowy problem 

sprawiają literówki czy znaki niedrukowane, które bardzo utrudniają automatyczne przenoszenie 

informacji z jednostkowego pliku do zewnętrznej bazy danych. Z niezrozumiałych powodów nie 

wszystkie pliki chcą się otwierać (w ogóle lub np. w środowisku Windows). Ponadto, nazewnictwo plików 

nie jest usystematyzowane, co utrudnia identyfikację plików bez ich otwierania. Posiadany zbiór ma 

zatem ogromny potencjał analityczny, który obecnie wykorzystywany jest głównie na potrzeby 

raportowania. Jeśli więc w przyszłości wnioski mają posłużyć do pełnej i kompleksowej90 oceny jakości 

projektów, spójności z celami RPO WM 2014-2020 i strategii województwa etc., niezbędne jest 

wyeliminowanie ww. deficytów.  

2. W toku analizy wyników CATI zidentyfikowano, że podzlecanie prac nad dokumentacją projektową 

(wnioskiem o dofinansowanie, biznesplanem, studium wykonalności etc.), a nawet jego realizacją, 

firmom zewnętrznym jest zjawiskiem masowym. Dotyczy około połowy wnioskodawców, w równej 

mierze skutecznych, jak i nieskutecznych. Upowszechnienie tego zjawiska ma szereg konsekwencji, 

których należy mieć świadomość: 

a. Projektowanie przedsięwzięcia i opisywanie go we wniosku jest jedynym sposobem nabywania 

doświadczenia. Zlecanie tego uniemożliwia pozyskanie praktycznej wiedzy o funkcjonowaniu 

systemu i jego poszczególnych elementach. W konsekwencji umacnia rolę firm zewnętrznych 

kosztem wnioskodawców samodzielnie piszących wnioski.  

b. W szczególności, wnioskodawcy mogą zgadzać się (nie mieć świadomości) na nieetyczne 

modyfikacje wniosku służące zwiększeniu szans na dofinansowanie projektu, np. podnoszenie 

wskaźników realizacji. W świetle wypowiedzi wnioskujących, takie praktyki już teraz mają 

miejsce.  

c. Wnioskujący nie zdają sobie sprawy z potencjalnych problemów związanych z wnioskowaniem 

czy realizacją projektu. W konsekwencji tracą głos w dyskusji nt. ewentualnych pożądanych 

zmian w systemie.  

d. Wnioskodawcy niekiedy traktują firmy zewnętrzne jako równoprawne źródło działań 

informacyjno-promocyjnych względem oficjalnych kanałów UMWM, MJWPU czy WUP (a 

niekiedy nawet wygodniejsze, bo dokonujące również interpretacji wytycznych). Z drugiej 

strony, kiedy firmy zewnętrzne nadużywają swojej pozycji względem wnioskodawcy, ci drudzy 

czują się zagubieni i oczekują interwencji IP/IZ. 

e. Z uwagi na charakter działalności firm zewnętrznych (działalność zorientowaną na zysk), 

powielają one treści wniosków dla kilku(nastu) wnioskodawców, niejednokrotnie nawet ich nie 

                                                                 
90 W tym kontekście należy wspomnieć, że analiza pełnej populacji wykracza poza obecne standardy ewaluacji m.in. poprzez zdolność do 

opisu makro- i mikroperspektywy oraz eliminację niektórych ryzyk badawczych np. związanych z błędem selekcji. 
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adaptując. W konsekwencji, eksperci nie pozyskują wiedzy nt. potencjału przedsięwzięcia i 

wnioskodawcy, co wpływa na ich zdolność oceny. 

Rola firm consultingowych (obecna i pożądana) nie stanowi przedmiotu niniejszego badania. Należy jednak 

podkreślić, że bez najmniejszych wątpliwości firmy zewnętrzne w dużym stopniu kształtują podaż wniosków, 

skłonność interesariuszy do wnioskowania, selekcję w korzystaniu z oficjalnych kanałów informacyjno-

promocyjnych oraz kalibrują postrzeganie ekspertów (i ich oceny).  

Wydaje się, że w kontekście niniejszego badania najważniejsze jest, by zminimalizować skutki wynikające z ich 

roli. Posłuży temu: szersze upowszechnienie informacji nt. dostępnych kanałów informacyjnych i szkoleń (w 

szczególności szkoleń, infolinii i punktów informacyjnych – przede wszystkim dla początkujących 

wnioskodawców), jasne i dobrze upowszechnione oświadczenie nt. roli firm zewnętrznych w procesie 

wnioskowania i realizacji projektów, oraz uczulenie ekspertów na schematyczne i jałowe treści wniosków o 

dofinansowanie powielane przez firmy zewnętrzne.  

3. Istnieje duże zróżnicowanie w opiniach beneficjentów i nieskutecznych wnioskodawców. Trudno 

jednoznacznie przesądzić o kierunku relacji przyczynowo-skutkowej. Z pewnością opinie części 

respondentów będą obciążone negatywnie faktem nieskutecznego wnioskowania (m.in. utopionych 

kosztów próby; przeciętne obciążenie wynosi ok. 0.3 pkt w skali 1-5). Warto jednak zwrócić uwagę, że 

beneficjenci i nieskuteczni wnioskujący mieli podobne spostrzeżenia nt. np. relatywnej jakości 

poszczególnych kanałów informacyjno-szkoleniowych, czy komfortu korzystania z generatora wniosków 

aplikacyjnych. Dlatego też, o ile na jednogłośne zastrzeżenia należy patrzeć jak na uniwersalne bariery 

wnioskodawców, o tyle w przypadku dużych różnic między wnioskodawcami skutecznymi i 

nieskutecznymi należy rozpatrywać zastrzeżenia tych drugich jako wartościowy sygnał o potencjalnych 

barierach, głównie z perspektywy mniej zaawansowanych użytkowników systemu.  

 

Proces wnioskowania 

4. W badaniu ankietowym wnioskodawcy sygnalizują, że zakres dokumentów związanych z 

wnioskowaniem w ramach RPO WM 2014-2020 jest zbyt duży, a jednocześnie umiarkowanie oceniają 

swoje obciążenie związane z wnioskowaniem o środki w ramach programu. Wobec tego wydaje się że 

wnioskodawcy pogodzili się z koniecznością poniesienia znacznego nakładu czasu i pracy lub zlecają 

napisanie projektu firmie zewnętrznej. 

5. Wnioskodawcy (bez względu na charakterystyki i skuteczność wnioskowania) oraz użytkownicy systemu 

reprezentujący stronę systemową (członkowie KOP i eksperci zewnętrzni oceniający wnioski) zgłaszają 

problemy z systemem MEWA 2.0. Wnioskodawcom najbardziej doskwiera wieszanie systemu (i, w 

konsekwencji, utrata niezapisanych treści); ponadto, system zawiera szereg pomniejszych deficytów, 

których naprawa powinna przynieść wyraźny wzrost jakości korzystania z generatora. Wśród nich m.in. 

logowania, wysyłki wniosku, podpisu elektronicznego, czy arytmetyki zaokrągleń. Pracownikom IP 

przeszkadza brak sumy kontrolnej na wydrukach wniosków oraz fakt, że system nie wysyła powiadomień 

do e-mail o wykonaniu zadania przez wnioskodawcę. Wnioskodawcy proponują szereg rozszerzeń 

systemu, których wdrożenie wydaje się opcjonalne, ale należy je rozważyć w toku rozwijania narzędzia.  

6. O ile dokumentacja konkursowa w trakcie wywiadów oceniana została jako skomplikowana, o tyle 

wnioskodawcy w badaniach ilościowych nie zgłaszają większych zastrzeżeń do jej treści. Względnie 

gorzej wnioskodawcy oceniają terminy naborów: ich rozkład, a przede wszystkim wyprzedzenie, z jakim 

są one ogłaszane. Jest to związane z koniecznością zaprojektowania działań, ich dostosowania do 

kryteriów konkursowych oraz pozyskaniem niezbędnych w konkursie dokumentów. To ostatnie było 

wyraźnie sygnalizowane przez wnioskodawców w pytaniach otwartych. Działaniem, służącym 

zwiększeniu zainteresowania grup docelowych oraz poprawie jakości składanych wniosków jest 

ogłaszanie harmonogramów naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 
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poszczególne lata w listopadzie roku poprzedzającego (zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 

11 lipca 2014 r.). Pomimo terminowego publikowania (oraz aktualizowania) harmonogramów naborów 

konkursowych część wnioskodawców ocenia, że brakuje im czasu na przygotowanie wniosku i 

wszystkich wymaganych załączników.  

 

Działania informacyjno-promocyjne 

7. Obserwujemy wyraźną segmentację wśród wnioskujących pod względem intensywności wykorzystania 

kanałów informacyjnych oraz towarzyszącego im przekonania o ich komplementarności lub wzajemnej 

zastępowalności. Dodatkowo, nawet pracownicy IZ i IP nie są w pełni zgodni co do tego, jaką rolę miałyby 

pełnić poszczególne kanały informacyjne – a co za tym idzie, jakich informacji powinny udzielać, a jakich 

nie. Ustalenie tego i upublicznienie wnioskującym (zwłaszcza początkującym) w przystępnej formie (np. 

infografiki), jakie narzędzia mają do dyspozycji i czego od nich oczekiwać („mapa drogowa”), byłoby 

dobrym punktem wyjścia dla wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości. Dodatkowo, byłoby to skutecznym 

argumentem w rękach pracowników, którzy pewnych informacji udzielać wnioskodawcom nie mogą, i 

tym samym zmniejszyć poczucie rozczarowania niektórymi narzędziami (zwłaszcza infolinią).  

8. Częstokroć wnioskodawcy korzystający z infolinii oczekują, że osoba udzielająca informacji odniesie się 

do opisywanej indywidualnej sytuacji i udzieli rzeczowej, wiążącej porady, jakie decyzje należy podjąć, 

przygotowując wniosek; takie oczekiwania pozostają niespełnione. Z tego powodu wnioskodawcy 

wskazują na wysoki poziom teoretyczności świadczonego wsparcia; to wrażenie wnioskodawców 

powstaje w związku ze stale powracającym postulatem dostarczania wyjaśnienia zapisów.  

9. Chociaż badania ilościowe nie wskazują na dużą lukę popytową w szkoleniach, ich organizacja jest czaso- 

i pracochłonna. Dodatkowo, wnioskodawcy chcieliby mieć dostęp do materiałów ze szkoleń, w których 

nie uczestniczyli. Warto rozważyć uzupełnienie oferty szkoleniowej webinariami lub innymi 

ogólnodostępnymi formami przekazu, w których koszt na użytkownika jest niski np. filmami 

instruktażowymi.  

10. Mimo ogólnie wysokiej oceny portalu funduszedlamazowsza.eu, wnioskodawcy sugerują poprawę 

mechanizmu w wyszukiwarce treści, wprowadzenie sekcji FAQ oraz czytelniejsze spozycjonowanie 

aktualności. 

11. Wśród wymienianych przez wnioskodawców deficytów działań informacyjnych oraz dokumentacji 

konkursowej znalazł się skomplikowany język, którym napisane są materiały. Trudności w zrozumieniu 

są tym większe, im mniej zaawansowany jest wnioskodawca. Bariera zrozumienia tekstu naturalnie 

zwiększa koszt pozyskania wiedzy, przez co zniechęca wnioskodawcę do samodzielnego przygotowania 

wniosku. Należy dążyć do uproszczenia języka, a także – o ile to możliwe – ilustrować teksty elementami 

graficznymi. 

 

System oceny i wyboru projektów 

12. W opinii wnioskodawców system pozostaje umiarkowanie transparentny i bezstronny, nie jest również 

idealny w selekcjonowaniu najlepszych wnioskujących i najlepiej rokujących projektów – respondenci 

badania CATI jednak nie doprecyzowują swoich zastrzeżeń. Kilka spośród nich daje się jednak 

wyodrębnić w toku analiz ilościowych. 

13. Rozkład liczby błędów popełnianych przez wnioskodawców w kryteriach formalnych, a w mniejszym 

stopniu również kryteriach dostępu, jest rozbieżny od rozkładu oczekiwanego: obserwujemy relatywnie 

mało przypadków wniosków z jednym błędem, które rekompensuje naddatek wniosków bez błędów. 

Wysuwamy trzy (nierozłączne) hipotezy na temat przyczyn tego stanu rzeczy: (1) liberalność ekspertów 

dla wniosków z jednym błędem, (2) konstrukcję kryteriów, w której jedno uchybienie pociąga kolejne, 
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(3) selekcję wnioskodawców. W pierwszym przypadku wymagane jest wykorzystanie pojedynczych, 

binarnych i obiektywnych (lub dobrze dookreślonych) kryteriów oceny (por. dalej). W drugim przypadku 

eliminację kryteriów warunkowanych innymi. W trzecim należy zintensyfikować działania informacyjno-

promocyjne dla nowych i niezaawansowanych użytkowników.  

14. Rozkład wyników wokół progów dofinansowania sugeruje, że odsiew projektów jest relatywnie mały, 

co oznacza, że albo składane wnioski są bardzo dobre (a tym samym potwierdza się hipoteza o selekcji 

wnioskodawców), albo próg ustalony jest za nisko – co najprawdopodobniej wynika z konieczności 

wykorzystania przypisanej alokacji. Istnieją przesłanki, by skłaniać się do tej drugiej hipotezy. 

Przemawiają za nim: eliminowanie w trakcie oceny wyłącznie nisko ocenionych wniosków oraz 

niedoreprezentowanie przypadków tuż poniżej progu dofinansowania. Nietypowy jest rozkład ocen, w 

którym występuje jednocześnie duży udział wniosków bez błędów, znaczący udział wniosków 

z 2 błędami i nieproporcjonalnie niski udział wniosków z jednym błędem. 

15. Obserwujemy 2 źródła luki w punktacji między wnioskodawcami skutecznymi i nieskutecznymi. 

Pierwszym z nich jest obecność dominującego kryterium, którego niespełnianie (całkowite) znacznie 

redukuje szanse na uzyskanie dofinansowania. Taki charakter ma np. udział środków własnych 

w Poddziałaniu 1.2 lub stopień wykorzystania potencjału w zakresie odnawialnych źródeł energii 

w Działaniu 4.1. Drugim jest natomiast rozproszenie punktów i ich potencjalnej utraty, 

charakterystyczne np. dla Działania 5.3. Dla pierwszego wariantu należy rozważyć, czy wśród kryteriów 

istnieją takie, które uzasadniają tak znaczną dysproporcję w punktach. Jeśli tak, być może powinny one 

być kryteriami dostępu. 

16. Istnieją kryteria, które obecnie nie różnicują wnioskodawców, bo żadna z grup (ani skuteczni, ani 

nieskuteczni wnioskodawcy) nie jest w stanie ich spełnić. Do rzadkości należy np. partnerstwo, zgodność 

projektu z programem rewitalizacji czy zgodność ze Strategią OMW. Należy rozważyć, na ile ich 

zastosowanie posłuży do realizacji celów strategicznych, a na ile jest zbędne. Jednocześnie konieczne 

jest indywidualne rozpatrywanie takich kryteriów, w tym uwzględnianie przyczyn, dla których 

wnioskodawcy nie są w stanie sprostać wymaganiom postawionym w kryteriach oraz innych (poza 

promowaniem najlepszych projektów) korzyści, jakie mogą wyniknąć z ich stosowania. Niemożność 

spełnienia kryterium może być skutkiem splotu okoliczności zewnętrznych niezależnych od 

wnioskodawców, co miało miejsce np. w przypadku działania 5.3 i kryterium dotyczącego zgodności 

projektu z programem rewitalizacji. W sytuacji, gdy spełnienie kryterium nie jest niemożliwe lecz bardzo 

trudne dla wnioskodawców (co znajduje potwierdzenie w bardzo rzadkim występowaniu przypadków 

spełnienia kryterium) walory edukacyjne takiego kryterium mogą być argumentem przemawiającym za 

dalszym jego stosowaniem pomimo braku spodziewanych korzyści w postaci przyczyniania się do 

wyboru wniosków wysokiej jakości. Analogicznie, nie można bez pogłębionych analiz uznawać za 

wadliwe kryteria, które nie różnicują wnioskodawców, gdyż są powszechnie spełniane. Poza 

zapewnieniem zgodności z wymaganiami prawnymi i formalnymi, mogą one również przyczyniać się do 

stymulowania podwyższania jakości planowanych i realizowanych przedsięwzięć. Innymi słowy, nawet 

jeśli dane kryterium jest relatywnie łatwo spełnić – nie ma gwarancji, iż bez zewnętrznej stymulanty w 

postaci istnienia konkretnego kryterium, kwestie w nich zawarte zostałyby uwzględnione we wniosku. 

Reasumując, jeśli kryterium odnosi się do kwestii ważnych z punktu widzenia celów RPO WM 2014-2020 

lub też szerzej rozwoju społeczno-ekonomicznego regionu i wspiera ich osiąganie, wówczas może być 

zasadne utrzymanie go, nawet jeśli wprost nie różnicuje ono wnioskodawców w tym sensie, iż jest przez 

zdecydowaną większość z nich spełniane. 

17. Eksperci są względnie często niespójni między sobą w opiniach – nawet wówczas, gdy chodzi o 

obiektywne, zero-jedynkowe kryteria. Niespójności najczęściej pojawiają się wówczas, gdy w kryterium 

występuje zestaw podkryteriów, a zwłaszcza gdy zestaw ten nie jest dookreślony w opisie. Na gruncie 

logiki, jeśli którekolwiek z podkryteriów jest niespełnione, wniosek powinien zostać odrzucony. Aby 

ułatwić ocenę, należałoby wszystkie tego typu podkryteria uczynić odrębnymi kryteriami zero-
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jedynkowymi. W przypadku kryteriów z niedookreślonym zakresem, niezbędne jest uściślenie katalogu 

znaczeniowego. 

18. Niespójność ocen może być również spowodowana różnicami w poziomie kompetencji ekspertów 

zewnętrznych oceniających wnioski. Duża cześć ekspertów zaangażowana jest w ocenę wniosków w 

ramach dwóch, trzech, a w skrajanych przypadkach nawet czterech osi priorytetowych. Nie sposób 

oczekiwać, by ekspert podejmujący się opiniowaniem wniosków z obszarów tematycznych 

obejmujących cztery osie priorytetowe, posiadał dużą, specjalistyczną wiedzę na temat każdego z nich. 

Wpływa to na jakość oceny wniosków. W celu wyeliminowania błędów w ocenach i ogólnego 

podniesienia ich jakości, należy dążyć do ograniczenia nadmiernej wszechstronności ekspertów. Drogą 

do osiągnięcia tego celu może być prowadzenie profilowanych naborów ekspertów z wąskich, 

specjalistycznych dziedzin tzn. na potrzeby oceny wniosków tylko w ramach konkretnych 

działań/poddziałań. 

 

 

Odwołania 

Znacząca większość autorów negatywnie ocenionych wniosków korzysta z prawa do wniesienia odwołania od 

oceny. Aktywność odwoławcza determinowana jest przez (1) rok, w którym rozstrzygnięto konkursu (im później, 

tym większa szansa, że odwołanie zostanie złożone), (2) etap oceny (większe jest prawdopodobieństwo, że 

odwołanie będzie dotyczyło oceny formalnej niż merytorycznej) oraz (3) sektor własności (jednostki publiczne 

charakteryzują względnie najmniejsza gotowość do protestowania), a po części również oś priorytetową, której 

dotyczył konkurs. W analogiczny sposób przeanalizowano determinanty skuteczności odwołań. Tutaj szanse na 

pomyślne odwołanie pozostają bardzo zróżnicowane w zależności od osi priorytetowej, roku, w którym 

rozstrzygnięto konkursu (w miarę upływu czasu szanse na skuteczność odwołania maleją), etap odwołania 

(odwołania od oceny formalnej mają dwukrotnie większe szanse powodzenia), województwo, w którym 

wnioskodawca ma siedzibę oraz wybrane inne jego charakterystyki. Nie ma znaczenia natomiast sektor własności 

wnioskodawcy, czy kwota dofinansowania, o którą wnioskował. Oznacza to, że pewne typy beneficjentów będą 

bardziej skłonne do walki o dofinansowanie przedsięwzięcia na drodze odwoławczej i pewne okoliczności będą 

im sprzyjać (np. łatwość, z jaką można podważyć opinię eksperta lub rosnąca świadomość nt. procesu 

odwoławczego wśród wnioskodawców). Należy jednak uwzględnić, że z biegiem czasu procedura odwoławcza 

staje się coraz bardziej wystandaryzowana. 
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Rekomendacje z badania 
A B C D E F G H I J K L M N O 

Lp. Tytuł badania Treść wniosku Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomen
dacji 

Sposób 
wdrożenia 

Termin 
wdroże

nia 
(kwarta

ł) 

Klasa 
reko
men
dacji 

Obsz
ar 

tema
tyczn

y 

Progra
m 

operac
yjny 

Instytucja 
zlecająca 
badanie 

Bazowy 
status 

rekome
ndacji 

Uzasadnienie 
odrzucenia 

rekomendacji 
lub podjęcia 

decyzji 
o częściowym 

wdrożeniu 

Bieżący 
status 

rekome
ndacji 

Uzasad
nienie 

wyboru 
adresat

ów 
rekome
ndacji 

1. 

Ewaluacja 
systemu wyboru 
projektów  
i kryteriów 
wyboru 
projektów w 
ramach RPO WM 
2014-2020 

Kwoty podawane w opisie kryterium merytorycznego 
szczegółowego odnoszącego się do efektywności 
kosztowej w Działaniu 4.2 Efektywność energetyczna, 
typ projektu „Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej – w ramach planów 
inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI 
problemowymi”  były określane w momencie 
tworzenia programu i obecnie są one za niskie biorąc 
pod uwagę ceny rynkowe, które znacznie od tego 
czasu wzrosły. Szacuje się, że ze względu na popyt w 
sektorze budownictwa przyszły rok może być jeszcze 
trudniejszy pod tym względem i na rynku 
budowlanym będą żądane jeszcze wyższych ceny za 
te same prace i materiały. Wobec tego kryterium 
efektywności kosztowej określone na poziomie 
285 338 euro jest nieosiągalne dla większości obecnie 
realizowanych projektów budowlanych. Dodatkowo 
kryterium to szczególnie dyskryminuje duże, złożone 
obiekty. 

Sugeruje się podniesienie pułapu 
efektywności kosztowej projekt o ok. 30%, 
czyli do wartości 370 940 euro (w 
Działaniu 4.2 Efektywność energetyczna, 
typ projektu „Termomodernizacja 
budynków użyteczności publicznej – w 
ramach planów inwestycyjnych dla 
subregionów objętych OSI 
problemowymi”). 

IZ RPO 
WM 
2014-
2020 

Dokonanie 
zmiany 
opisu 
kryterium 
po 
uzyskaniu 
wymaganej 
zgody  

I 
kwartał  
2019 

Oper
acyjn
a 

Kryte
ria 
wybo
ru 
proje
któw 

RPO 
WM 
2014-
2020 

Urząd 
Marszałk
owski 
Wojewód
ztwa 
Mazowie
ckiego 
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A B C D E F G H I J K L M N O 

Lp. Tytuł badania Treść wniosku Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomen
dacji 

Sposób 
wdrożenia 

Termin 
wdroże

nia 
(kwarta

ł) 

Klasa 
reko
men
dacji 

Obsz
ar 

tema
tyczn

y 

Progra
m 

operac
yjny 

Instytucja 
zlecająca 
badanie 

Bazowy 
status 

rekome
ndacji 

Uzasadnienie 
odrzucenia 

rekomendacji 
lub podjęcia 

decyzji 
o częściowym 

wdrożeniu 

Bieżący 
status 

rekome
ndacji 

Uzasad
nienie 

wyboru 
adresat

ów 
rekome
ndacji 

2. 

Ewaluacja 
systemu wyboru 
projektów  
i kryteriów 
wyboru 
projektów w 
ramach RPO WM 
2014-2020 

Kryterium merytoryczne szczegółowe Gotowości 
projektu do realizacji (Działanie 5.1 Dostosowanie do 
zmian klimatu, typ projektu "Rozwój kompleksowych 
systemów małej retencji zgodnie z Programem Małej 
Retencji dla Województwa Mazowieckiego oraz 
zabezpieczenia spływu wód wezbraniowych” i 
Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, typ projektu 
„Rozwój infrastruktury selektywnego systemu 
zbierania odpadów komunalnych, ze szczególnym 
uwzględnieniem budowy i modernizacji Punktów 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
(PSZOK)”) promuje projekty posiadające pozwolenie 
na budowę/ realizację inwestycji lub prawomocne 
pozwolenie wodnoprawne.  
Zdaniem ekspertów istnieje ryzyko, że kryterium to 
będzie generowało dodatkowe koszty w przypadku 
konieczności powtórnego uzyskania pozwolenia na 
budowę, które może okazać się konieczne, gdy w 
skutek długotrwałości procedur oceny i zatwierdzania 
projektu do realizacji wydane pozwolenie straci 
ważność (pozwolenie na budowę jest ważne 3 lata, to 
znaczy, że inwestycję należy rozpocząć w okresie 3 lat 
od jego wydania). Dotyczy to także wszelkich 
uzgodnień związanych z wydaniem pozwolenia na 
budowę, np. zgody na czasowe zajęcie terenu pod 
budowę infrastruktury sieciowej, które w tym okresie 
mogą stracić ważność.  

Proponuje się dla wszystkich nowych 
naborów w ramach Działań 5.1 i 5.2 
uściślenie opisu kryterium Gotowości 
projektu do realizacji poprzez zawarcie  
zapisu określającego, że pozwolenie na 
budowę powinno być ważne nie krócej niż 
6 miesięcy od dnia podpisania umowy o 
dofinansowanie projektu. Alternatywnym 
rozwiązaniem jest zawieranie 
odpowiednich zapisów na ten temat w 
regulaminach konkursów. 

IZ RPO 
WM 
2014-
2020 

Dokonanie 
zmiany 
opisu 
kryterium 
po 
uzyskaniu 
wymaganej 
zgody / 
zawarcie 
odpowiedni
ch zapisów 
w 
regulamina
ch 
konkursów. 

I 
kwartał  
2019 

Oper
acyjn
a 

Kryte
ria 
wybo
ru 
proje
któw 

RPO 
WM 
2014-
2020 

Urząd 
Marszałk
owski 
Wojewód
ztwa 
Mazowie
ckiego 

    



 

192 
 

A B C D E F G H I J K L M N O 

Lp. Tytuł badania Treść wniosku Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomen
dacji 

Sposób 
wdrożenia 

Termin 
wdroże

nia 
(kwarta

ł) 

Klasa 
reko
men
dacji 

Obsz
ar 

tema
tyczn

y 

Progra
m 

operac
yjny 

Instytucja 
zlecająca 
badanie 

Bazowy 
status 

rekome
ndacji 

Uzasadnienie 
odrzucenia 

rekomendacji 
lub podjęcia 

decyzji 
o częściowym 

wdrożeniu 

Bieżący 
status 

rekome
ndacji 

Uzasad
nienie 

wyboru 
adresat

ów 
rekome
ndacji 

3. 

Ewaluacja 
systemu wyboru 
projektów  
i kryteriów 
wyboru 
projektów w 
ramach RPO WM 
2014-2020 

Kryterium merytoryczne ogólne nr 4 obowiązujące w 
osiach priorytetowych współfinansowanych w 
ramach EFS dotyczy trafności opisanej analizy ryzyka 
nieosiągnięcia założeń projektu i obowiązuje 
wyłącznie w projektach, których wnioskowana kwota 
dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł.   
W obliczu bardzo niskich średnich rezultatów oceny 
wniosków pod względem tego kryterium wydaje się, 
że wnioskodawcy nie potrafią dobrze przeanalizować 
ryzyk w projekcie. Kryterium to nie różnicuje 
wyraźnie skutecznych i nieskutecznych 
wnioskodawców (luka punktowa pomiędzy 
skutecznymi i nieskutecznymi wnioskodawcami jest 
niewielka w porównaniu do innych kryteriów 
merytorycznych ogólnych). W związku z tym można 
uznać, że skuteczność tego kryterium jest niewielka 
oraz że generuje ono niepotrzebne koszty zarówno w 
systemie wyboru projektów jak i dla 
wnioskodawców.  

Wobec braku możliwości rezygnacji ze 
stosowania kryterium Trafność opisanej 
analizy ryzyka nieosiągnięcia założeń 
projektu proponuje się podjęcie działań 
szkoleniowych, które podniosłyby 
kompetencje wnioskodawców w zakresie 
analizowania ryzyk w projektach.  

IZ RPO 
WM 
2014-
2020 / IP 
RPO WM 
2014-
2020 
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4. 

Ewaluacja 
systemu wyboru 
projektów  
i kryteriów 
wyboru 
projektów w 
ramach RPO WM 
2014-2020 

Istnieją kryteria, które dotychczas nie różnicowały 
wnioskodawców, ponieważ żadna z grup (ani 
nieskuteczni wnioskodawcy, ani przyszli beneficjenci) 
nie była w stanie ich spełnić. Do rzadkości należało 
spełnienie kryteriów dotyczących np. partnerstwa czy 
zgodność ze Strategią OMW. W związku z tym można 
uznać, że kryteria te okazały się niewystarczająco  
skuteczne oraz że mogły generować zbędne koszty w 
systemie wyboru projektów. Kryteria nieróżnicujące 
wnioskodawców różnią się znaczeniem jakie ich 
zastosowanie może mieć dla osiągnięcia celów 
programu. 

Proponuje się w odniesieniu do wszystkich 
kryteriów, które w świetle analizy kart 
oceny okazały się nie różnicować 
wniosków w wystarczającym stopniu 
przeanalizować na ile ich zastosowanie 
przyczyni się do realizacji celów programu  
i na ile korzyści z ich stosowania 
rekompensują koszty poniesione podczas 
oceny. W przypadku kryteriów, których 
stosowanie nie jest kluczowe dla realizacji 
celów programu i które np. nie wynikają z 
Umowy Partnerstwa zasadna jest 
rezygnacja z ich stosowania.  
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A B C D E F G H I J K L M N O 

Lp. Tytuł badania Treść wniosku Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomen
dacji 
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wdrożenia 

Termin 
wdroże

nia 
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Instytucja 
zlecająca 
badanie 

Bazowy 
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odrzucenia 
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lub podjęcia 

decyzji 
o częściowym 

wdrożeniu 

Bieżący 
status 
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wyboru 
adresat

ów 
rekome
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5. 

Ewaluacja 
systemu wyboru 
projektów  
i kryteriów 
wyboru 
projektów w 
ramach RPO WM 
2014-2020 

Użytkownicy – zarówno wnioskodawcy, jak i eksperci 
oceniający wnioski oraz członkowie KOP – zgłaszają 
problemy z systemem MEWA 2.0.  

System MEWA 2.0 powinien być w 
dalszym ciągu rozwijany. 
Niezbędne jest zmniejszenie zawodności 
systemu (np. problemy z przesyłaniem 
kart oceny, dodawaniem podpisu 
poświadczonego), wyeliminowanie 
oczywistych błędów (np. zaokrągleń 
innych niż określone w regulaminach 
konkursów) oraz poprawienie 
funkcjonalności (np. wprowadzenie 
podpowiedzi, zwiększenie graficznego 
powiązania między wersją online i 
drukowaną, w tym dodanie sumy 
kontrolnej na wydrukach, zmiana 
koncepcji wprowadzania budżetu czy 
zadań na bardziej przyjazny 
użytkownikowi, dodanie e-mailowych 
powiadomień dla użytkowników 
tworzących zadania o wykonaniu zadania). 
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6. 

Ewaluacja 
systemu wyboru 
projektów  
i kryteriów 
wyboru 
projektów w 
ramach RPO WM 
2014-2020 

W badaniu stwierdzono duże zróżnicowanie 
kompetencji wnioskodawców w zakresie aplikowania 
o fundusze z programu; zróżnicowanie to znajduje 
potwierdzenie w gotowości do nabywania wiedzy o 
RPO WM 2014-2020 wśród segmentów 
wnioskodawców: niechętnych, optymistów i 
proaktywnych. Szczególnie istotną grupą są 
wnioskodawcy/ beneficjenci, którzy mają bardzo 
znikomą wiedzę o programie, ponieważ są oni 
najbardziej narażeni na negatywne konsekwencje 
własnych błędów na etapie wdrażania projektu. Jest 
to również grupa, która łączy niską ocenę wszystkich 
elementów procesu wnioskowania i narzędzi 
informacyjnych (w tym szkoleń) z ich najniższym 
wykorzystaniem; w związku z tym najtrudniej jest do 
nich dotrzeć z ofertą szkoleniową i działaniami 
informacyjno-promocyjnymi. 

Wskazane jest oferowanie szkoleń 
dostosowanych do potrzeb uczestników 
wyraźnie różniących się poziomem wiedzy 
na temat PRO WM 2014-2020 i zagadnień 
powiązanych z wnioskowaniem i 
wdrażaniem projektów. Dla 
wnioskodawców i beneficjentów, którzy 
mają znikomą wiedzę na temat programu 
powinny być prowadzone szkolenia na 
elementarnym  poziomie, podczas których 
przybliżane będą podstawowe zasady 
obowiązujące beneficjentów. 
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5. Aneksy 
 

5.1. Narzędzia badawcze 

Indywidualne wywiady pogłębione  
 

Wprowadzenie 

Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego realizujemy badanie pn. „Ewaluacja 

systemu wyboru projektów i kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WM 2014-2020”, które jest 

ukierunkowane na zapewnienie warunków dla skutecznej, efektywnej i terminowej realizacji celów programu, w 

tym osiągnięcia wskaźników. 

Ustalenie zasad rozmowy: informacja o nagrywaniu rozmowy, zapewnienie poufności wywiadu. 

UWAGA: Zadaniem moderatora jest uzyskanie wyczerpującej odpowiedzi na każde pytanie. Zgodnie ze 

specyfiką prowadzenia wywiadów pogłębionych, w przypadku uzyskania odpowiedzi, które wymagają 

uzasadnienia, pogłębienia, moderator zadaje pytania dodatkowe, prosząc o wyjaśnienie, uzasadnienie, 

podanie przykładu, podanie podstaw podjęcia decyzji, doprecyzowanie, przedstawienie argumentów itp. 

Zgodnie z zasadami prowadzenia wywiadów pogłębionych, moderator traktuje scenariusz wywiadu 

elastycznie, dostosowując każdorazowo pytania do wiedzy respondenta, wcześniej udzielonych odpowiedzi, 

potrzeby rozpoznania nowych wątków, które nie zostały uwzględnione w koncepcji badawczej, ale są istotne 

dla wyników badania. 

 

Lp. Pytania skierowane do respondenta  

1.  Jakie kwestie są brane pod uwagę przy planowaniu konkursów w ramach RPO WM 2014-2020?  

2.  W jaki sposób planowanie konkursów dostosowywane jest do celów RPO WM 2014-2020?  

3.  Czy przy planowaniu konkursów uwzględniany jest potencjał instytucjonalny RPO WM 2014-2020? 

Jakie inne czynniki wewnętrzne są uwzględniane? Czy uwzględniane są cechy projektów?  

4.  Czy Pani/Pana zadaniem zespoły odpowiadające za ocenę i wybór projektów są do tych zadań 

dobrze przygotowane? (Prośba o uzasadnienie). Czy są też przygotowane do negocjacji? obsługi 

protestów? do sprawnego przeprowadzenia naborów?  

5.  Czy liczba ekspertów oceniających wnioski jest wystarczająca? Prośba o uzasadnienie. 

6.  Jak wygląda proces naboru ekspertów zewnętrznych oceniających wnioski? Jakie kryteria są dla 

Państwa kluczowe?  

7.  Czy wyniki dotychczasowych rekrutacji ekspertów zewnętrznych oceniających wnioski są 

zadowalające? Jeżeli nie, to dlaczego? Czy widzi Pani/Pan potrzebę wprowadzenia zmiany w 

procesie rekrutacji?  

8.  Biorąc pod uwagę cały proces naboru i oceny projektów, czy zasoby ludzkie w IZ i IP są 

wystarczające? Czy istnieje możliwość elastycznego przesuwania pracowników do innych zadań – 

według potrzeb wynikających z czasowego spiętrzenia pracy? 
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Lp. Pytania skierowane do respondenta  

9.  W których komórkach organizacyjnych mogą pojawiać się wąskie gardła i dlaczego? Na jakim etapie 

(np. naboru, oceny) mogą pojawiać się trudności? Czy występowały lub przewiduje się spokojniejsze 

okresy? 

10.  Czy są jeszcze jakieś inne kwestie, np. czynniki niezależne od IZ RPO WM 2014-2020 które 

wpływały/wpływają na planowanie konkursów? 

11.  Jak ocenia Pani/Pan obowiązujące procedury w ramach systemu wyboru projektów? Jak mogą one 

wpływać na harmonogram realizacji programu i możliwości osiągnięcia założonych wskaźników? Czy 

jest to wpływ bezpośredni?  

12.  Jakie elementy systemu wyboru projektów mogą utrudniać realizację do końca 2018 r. wskaźników 

produktu i wskaźników finansowych zgodnych z wartościami wskazanymi w Ramach wykonania? 

13.  Które wskaźniki rezultatu bezpośredniego oraz rezultatu długoterminowego, w ramach których 

działań, najtrudniej będzie osiągnąć przy przyjętym rozplanowaniu konkursów? Prośba o 

uzasadnienie. 

14.  Czy w związku ze zmianą polegającą na dwufunduszowości programu zostały wprowadzone 

rozwiązania wspierające wybór projektów komplementarnych finansowanych z EFS i EFRR? 

15.  Jakie mechanizmy wprowadzono w celu realizacji projektów zintegrowanych? Jak system wyboru 

projektów wspiera te projekty? 

16.  W jaki sposób Instytucja Zarządzająca dba o zapewnienie odpowiednich informacji i dokumentów 

osobom oceniającym wnioski? 

17.  Jaki zakres informacji w ramach naborów wniosków jest przekazywany wnioskodawcom? 

18.  W jaki sposób Instytucja Zarządzająca informuje o postępie w realizacji konkursów? 

W jaki sposób Instytucja Zarządzająca informuje o decyzji nt. przyznania 

dofinansowania/rozstrzygnięcia konkursu? 

19.  Czy beneficjenci lub potencjalni wnioskodawcy wiedzą, kto pełni jaką funkcję w procesie naboru i 

oceny projektów i do kogo można się zwracać z prośbą o informacje? Prośba o uzasadnienie. 

20.  Czy regulaminy konkursów są, Pani/Pana zdaniem, jasne i zrozumiałe dla potencjalnych 

wnioskodawców? Prośba o uzasadnienie. 

21.  W jaki sposób są tworzone regulaminy konkursów? Czy są poddawane zewnętrznej recenzji? 

22.  Czy zakres dokumentów wymaganych od wnioskodawców, w tym składanych w ramach systemu 

informatycznego, jest adekwatny do potrzeb wynikających z celów działań i programu? 

23.  Czy czas przeznaczony na ocenę i wybór projektów jest wystarczający? Jeżeli nie – czy planuje się 

wydłużenie tego czasu? Jakie rozwiązania pozwalające na dostosowanie czasu do potrzeb można 

zastosować? 

24.  Czy dotychczas wystąpiły jakieś problemy związane z wyborem projektów RPO WM 2014-2020? 

Jeżeli tak – czy je rozwiązano? W jaki sposób? Czy przewiduje Pani/Pan, że podobne problemy 

wystąpią w przyszłości? 

25.  Czy system informatyczny jest użytecznym narzędziem dla IZ RPO WM 2014-2020? Czy na obecnym 

etapie widzi Pani/Pan jakieś słabe elementy tego systemu?  

26.  Czy widzi Pani/Pan potrzebę modyfikacji jakiegoś elementu systemu? Czy inni pracownicy IZ lub 
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Lp. Pytania skierowane do respondenta  

wnioskodawcy zgłaszali jakieś potrzeby albo konkretne propozycje zmian?  

27.  Czy Pani/Pana zdaniem, kryteria wyboru projektów są dobrze dostosowane do realizacji celów RPO 

WM 2014-2020 i celów poszczególnych działań/osi?  

28.  Jakie mechanizmy zapewniają, że do dofinansowania są wybierane najlepsze projekty, przynoszące 

najlepsze efekty dla rozwoju regionu? 

29.  W jaki sposób monitorowana jest możliwość osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników 

produktu i wskaźników finansowych, a także wskaźników rezultatu bezpośredniego oraz 

długoterminowego?  

30.  Czy poprzez odpowiednie kryteria wyboru projektów można wpływać na osiągane wartości 

wskaźników? Jeżeli tak, to jak działa ten mechanizm? 

31.  Czy przyjętym kryteriom służącym właściwej ocenie merytorycznej nadano odpowiednie wagi? 

32.  Jakich kryteriów ewentualnie brakuje w systemie kryteriów RPO WM 2014-2020? 

33.  Czy Instytucja Zarządzająca może wpływać na wybór projektów wzajemnie uzupełniających się? Jaką 

funkcję pełnią tu kryteria wyboru projektów? W jaki sposób realizują ten cel? Prośba o uzasadnienie. 

34.  Czy przy projektowaniu systemu wyboru projektów i kryteriów wyboru projektów udało się tak 

ukierunkować ten proces, by wybierane były projekty innowacyjne? 

35.  Proszę podać przykłady mechanizmów w systemie wyboru projektów i systemie kryteriów, które 

wspierają realizację zasad horyzontalnych.  

36.  Jaki jest odsetek protestów w stosunku do złożonych wniosków w konkursach RPO WM 2014-2020? 

Jakie czynniki związane z procesem oceny wniosków motywują beneficjentów do wniesienia 

protestu?  

37.  Czy to, że protestów jest STOSUNKOWO NIEWIELE / STOSUNKOWO DUŻO (moderator wybiera) 

wynika z konstrukcji procedury odwoławczej? Czy jest ona przyjazna dla wnioskodawcy / raczej 

skomplikowana (moderator wybiera)? 

 

Zogniskowany wywiad grupowy 
 

FGI z członkami KOP MJWPU, WUP, IP ZIT, osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie kryteriów wyboru 

projektów, ekspertami branżowymi i ekspertami zewnętrznymi dokonującymi oceny wniosków o 

dofinansowanie projektów złożonych w trybie konkursowym 

Wprowadzenie 

Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego realizujemy badanie pn. „Ewaluacja 

systemu wyboru projektów i kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WM 2014-2020”, które jest 

ukierunkowane na zapewnienie warunków dla skutecznej, efektywnej i terminowej realizacji celów programu, w 

tym osiągnięcia wskaźników. 

UWAGA: Zadaniem moderatora jest uzyskanie wyczerpującej odpowiedzi na każde pytanie. Zgodnie ze 

specyfiką prowadzenia wywiadów pogłębionych, w przypadku uzyskania odpowiedzi, które wymagają 

uzasadnienia, pogłębienia, moderator zadaje pytania dodatkowe, prosząc o wyjaśnienie, uzasadnienie, 

podanie przykładu, podanie podstaw podjęcia decyzji, doprecyzowanie, przedstawienie argumentów itp. 

Zgodnie z zasadami prowadzenia wywiadów pogłębionych, moderator traktuje scenariusz wywiadu 
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elastycznie, dostosowując każdorazowo pytania do wiedzy respondenta, wcześniej udzielonych odpowiedzi, 

potrzeby rozpoznania nowych wątków, które nie zostały uwzględnione w koncepcji badawczej, ale są istotne 

dla wyników badania. 

 

UWAGA: pytania o innowacyjność projektów i komplementarność międzyfunduszową (część 3 scenariusza) 

zostaną zadane tylko podczas FGI dotyczących OP, w których dofinansowuje się projekty innowacyjne i 

komplementarne międzyfunduszowo. 

 

Ustalenie zasad rozmowy: informacja o nagrywaniu rozmowy, zapewnienie poufności wywiadu. 

Przedstawianie się moderatora; prośba o przedstawienie się uczestników 

 

Lp. Pytania skierowane do uczestników 

 Część 1 – SYSTEM WYBORY PROJEKTÓW 

1.  Jak oceniają Państwo rozplanowanie konkursów w OP […]? Czy obowiązują jakieś procedury, 

które wydłużają proces oceny wniosków? 

2.  Które działania na etapie oceny wniosków wymagają najwięcej czasu? Czy uważają Państwo, że 

czas przewidziany na te zadania jest wystarczający? 

3.  Czy Państwa zdaniem system oceny projektów jest czytelny i zrozumiały dla wnioskodawców? 

4.  Czy według Państwa informacje dostarczane przez wnioskodawcę we wniosku o dofinasowanie 

są wystarczające, by właściwie ocenić projekt? Czy są obszary, odnośnie do których odczuwają 

Państwo niedosyt informacji? 

5.  Czy przyjęte metody oceny wniosków gwarantują obiektywność oceny? 

6.  Czy w systemie oceny wniosków działają jakieś mechanizmy, które mają zapewniać jednakowe 

podejście do oceny wniosków przez wszystkich ekspertów uczestniczących w procesie oceny? 

Czy te mechanizmy działają? 

7.  Czy są jakieś czynniki, które utrudniają ekspertom ocenę? Czy widzą Państwo możliwość 

wyeliminowania tych czynników? 

8.  Jakie kwestie związane z procesem oceny wniosków są najczęściej przedmiotem protestów ze 

strony wnioskodawców? 

 Część 2 – KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 

9.  Czy uważają Państwo, że przyjęte kryteria pozwalają na wybór projektów, które będą służyły 

realizacji celów RPO WM 2014-2020? Jak według Państwa mogą/powinny one zostać 

zmodyfikowane, aby lepiej realizować cele programu? 

10.  Które cele programu i poszczególnych działań/poddziałań w OP […] najłatwiej będzie osiągnąć 

przy przyjętym zestawie kryteriów? 

11.  Które cele programu i poszczególnych działań/poddziałań w OP […] najtrudniej będzie osiągnąć 

przy przyjętym zestawie kryteriów? 

12.  Czy należałoby wprowadzić modyfikacje w kryteriach wyboru projektów, aby ocena była bardziej 

obiektywna? 
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Lp. Pytania skierowane do uczestników 

13.  Czy Państwa zdaniem kryteriom służącym ocenie merytorycznej nadano odpowiednie wagi 

punktowe? 

14.  Czy kryteria wyboru projektów są prawidłowo sformułowane?  

15.  Czy definicje kryteriów są precyzyjne i jednoznaczne? 

16.  Czy sposób sformułowania oraz treść kryteriów wyboru projektów zapewniają ich mierzalność i 

weryfikowalność? Jeżeli w niewystarczającym stopniu, to w jaki sposób należy je zmodyfikować? 

17.  Czy kryteria wyboru projektów są: 

• obiektywne? 

• spójne wewnętrznie? 

• rozłączne?  

Które nie są? W jaki sposób należałoby je zmodyfikować? 

18.  Czy Państwa zdaniem kryteria wyboru projektów są łatwe do weryfikacji i interpretacji? Które 

nie są? W jaki sposób należy je zmodyfikować? 

19.  Które kryteria wymagają doprecyzowania lub ujednolicenia? 

20.  Jak radzą sobie Państwo z oceną wniosków o dofinansowanie przygotowanych jedynie pod 

kątem spełniania wymaganych kryteriów? 

21.  Jak oceniają Państwo użyteczność kryteriów wyboru projektów dla realizacji zasad 

horyzontalnych?  

22.  Czy kryteria wyboru projektów mogą utrudniać pewnym grupom wnioskodawców otrzymanie 

dofinansowania? Jeżeli tak, jakim grupom? Z czego to wynika? 

23.  Czy opis kryteriów wyboru projektów i ich metodologia pozwalają skutecznie pozyskać 

informacje umożliwiające ocenę projektów? 

24.  Jakich kryteriów brakuje w zestawie kryteriów dla OP […]?  

25.  Czy przyjęte kryteria wyboru projektów umożliwiają eliminację przypadków kwalifikowania 

projektów niewpływających bezpośrednio na realizację celów danego działania bądź projektów 

realizujących te cele w ograniczonym zakresie? 

 Część 3 – PROJEKTU INNOWACYJNE, PROJEKTU KOMPLEMENTARNE MIĘDZYFUNDUSZOWO 

26.  Z jakimi utrudnieniami mogą spotkać się wnioskodawcy, którzy starają się pozyskać 

dofinansowanie projektów innowacyjnych? Czy tego typu projekty łatwo jest ocenić zgodnie z 

wytycznymi? Czy są jakieś aspekty, które wymykają się standardowej ocenie? 

27.  W jaki sposób kryteria wyboru projektów premiują projekty innowacyjne?  

28.  Czy pojęcie innowacyjności jest dobrze rozumiane przez wnioskodawców i interpretowane tak 

samo zarówno przez oceniających, jak i wnioskodawców? 

29.  Jakie mechanizmy wyboru projektów innowacyjnych sprawdzają się w praktyce? Czego 

ewentualnie brakuje? 

30.  Jakie rozwiązania zostały wprowadzone, aby ułatwiać wybór projektów komplementarnych 

finansowanych z EFS i EFRR? Czy te rozwiązania sprawdzają się w praktyce? 

31.  Czy otrzymali Państwo wytyczne dotyczące wyboru projektów komplementarnych 

międzyfunduszowo? Czy są one zrozumiałe?  
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Lp. Pytania skierowane do uczestników 

32.  Czy kryteria wyboru projektów pomagają w wyborze projektów komplementarnych? 

Jakie mechanizmy wyboru projektów komplementarnych sprawdzają się w praktyce? Czego 

ewentualnie brakuje? 

 

 

Panel ekspercki 
 

Dyspozycje do panelu ekspertów 

 

Komponent Pytania / Wyjaśnienia  Opis Czas (min) 

Przedstawienie się 

prowadzących i 

udzielenie informacji na 

temat badania 

Przekazujemy informacje: 

imię, nazwisko, firma, doświadczenie 

zawodowe, tytuł badania, Zamawiający, 

cel badania, źródła finansowania badania 

Prowadzący przekazuje 

uczestnikom podstawowe 

informacje na temat 

badania.  

15 
Przedstawienie celów 

warsztatu  

Przekazujemy informacje: cele panelu 

(moderator informuje, że celem spotkania 

jest dopracowanie rekomendacji w taki 

sposób, aby kryteria wyboru projektów 

były możliwe do wdrożenia, a ocena i 

wybór projektów oraz system wyboru 

projektów były realne do 

zaimplementowania) oraz wypracowanie 

wstępnych propozycji sposobów 

wdrożenia) 

Moderator upewnia się czy uczestnicy 

warsztatów nie mają pytań dotyczących 

celów spotkania i jego przebiegu 

Prowadzący informuje 

uczestników o celu, planie, 

zasadach dyskusji, 

nagrywaniu, 

gwarantowaniu 

anonimowości. 

Krótkie przedstawienie 

się uczestników 

warsztatu 

Prosimy uczestników o podanie 

informacji: 

imię i nazwisko, instytucja, rola w procesie 

wyboru projektów  

Runda wśród uczestników 

spotkania. 

 

Omówienie wniosków z 

badania 

Moderator przekazuje wnioski z badania 

i wyniki wcześniej przeprowadzonych 

badań 

Moderator prosi o krytyczne 

odniesienie się do 

przedstawionych wniosków   

15 

Trafność / adekwatności 

rekomendacji 

W jakim stopniu rekomendacje w Państwa 

ocenie stanowią wyczerpującą odpowiedź 

dla rozpoznanych przez Państwa w 

praktyce problemów?  

Runda wśród uczestników 

spotkania.  
20 



 

200 
 

Komponent Pytania / Wyjaśnienia  Opis Czas (min) 

W jaki sposób należy sformułować 

rekomendacje, by były bardziej powiązane 

z wnioskami płynącymi z badaniami?  

Runda wśród uczestników 

spotkania. 

Użyteczność 

rekomendacji 

Czy wypracowane rekomendacje wydają 

się Państwu możliwe do wdrożenia?   

Runda wśród uczestników 

spotkania. Moderator 

zapisuje odpowiedzi 

40 

 

W jaki sposób należy sformułować 

rekomendacje, by mogły zostać w pełni 

wykorzystane w praktyce? 

Burza mózgów 

Jakie inne rekomendacje należy 

sformułować by usprawnić proces wyboru 

projektów? 

Burza mózgów 

 

Wdrażanie rekomendacji 

i skutki  

 

 

W jaki sposób można wdrożyć 

proponowane rekomendacje? 

Wykorzystanie techniki 

projekcyjnej 

30 Jakie bariery mogą wystąpić w trakcie 

wdrażania rekomendacji? 

Wykorzystanie techniki 

projekcyjnej 

Jakie będą skutki wdrożenia 

rekomendacji? 

Wykorzystanie techniki 

projekcyjnej 

Ostatnie komentarze / 

opinie uczestników  

Czy są jeszcze jakieś kwestie związane z 

systemem wyboru projektów w ramach 

RPO WM 2014-2020, które chcieliby 

Państwo poruszyć?  

Moderator prosi o ostatnie 

komentarze / opinie.  
10 

Podziękowanie, 

zakończenie spotkania 

Dziękujemy Państwu za udział w 

spotkaniu. 

Moderator dziękuje 

uczestnikom za spotkanie. 
5 
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CATI z (potencjalnymi) beneficjentami RPO WM 2014-2020 
 

Wprowadzenie 

Szanowny Panie/Szanowna Pani, 

Kontaktujemy się z Panem/Panią, ponieważ składał(a) Pan(i) wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPO 

WM 2014-20. Na zlecenie UMWM firma Ecorys realizuje ewaluację oceny systemu wyboru projektów w ramach 

RPO WM 2014-2020, w szczególności kryteriów oceny projektów i systemu oceny i wyboru projektów. Pana/Pani 

opinia w tej sprawie będzie miała realny wkład w poprawę sposobu informowania o RPO WM 2014-2020. Wyniki 

ankiety zostaną przedstawione zbiorczo, w sposób uniemożliwiający powiązanie opinii z Panem/Panią. Czy wobec 

tego zgodzi się Pan(i) na udział w badaniu?  

□ tak  □ nie 

A. Metryczka projektu 

Na początek chciałbym Pana/Panią zapytać o wniosek o dofinansowanie złożony w ramach RPO WM 2014-2020 

działanie/poddziałanie [podać nazwę], który się zakończył [podać datę]. Pana(i) wniosek miał tytuł [podać 

nazwę], 

A1. Czy Pana/ii projekt otrzymał dofinansowanie?  

□ tak  □ nie 

A2. Czy przy pisaniu wniosku korzystał/a Pan/i ze wsparcia firmy zewnętrznej? 

□ tak  □ nie 

 Jeśli A2=NIE, przejść do A5 

A3. W jakim zakresie? (otwarte)  

…………………………………….. 

A4. Dlaczego zdecydował/a się Pan/i na usługi firmy zewnętrznej? 

(otwarte)  

…………………………………….. 

A5. Czy Pana/i pierwotny pomysł na projekt został zmodyfikowany w związku z założonymi w konkursie 

kryteriami wyboru projektów i/ lub pod katem wymagań zapisanych w regulaminie konkursu. 

□ tak  □ nie 

 jeśli A5= NIE, przejść do A7 

A6. Teraz przeczytam Panu/i) elementy projektu. Proszę wskazać, które z nich zostały zmodyfikowane pod kątem 

dostosowania wniosku do wymogów dokumentacji konkursowej (w tym kryteriów wyboru projektów) w 

stosunku do pierwotnego pomysłu. Proszę również podać, jak bardzo zostały zmodyfikowane w stosunku do 

początkowych planów, w skali 1-5 (1 – minimalnie, 5 – całkowicie). 

a. przedmiot projektu □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

b. skala projektu  □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

c. zasoby ludzkie  □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

d. koszty i budżet  □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

e. inne (jakie?)  □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

A7. Czy Pana/i projekt zostałby zrealizowany również gdyby nie otrzymał dofinansowania?  
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 System pomija jeżeli A=NIE  

□ tak  □ nie 

A8. Czy składał(a) Pan(i) również inne wnioski o dofinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020?  

□ tak  □ nie 

 

B. Dokumentacja RPO WM 2014-2020 

Teraz chciałbym przejść do Pana/Pani opinii nt. dokumentacji konkursowej w ramach RPO WM 2014-2020. 

Pytanie dotyczy też innych konkursów RPO WM 2014-2020, nie tylko tego, w którym złożył/a Pan/i wniosek 

[podać tytuł].  

B1. W jakim stopniu zgadza się Pan/i z następującymi stwierdzeniami nt. dokumentacji projektowej RPO WM 

2014-2020? Proszę ocenić w skali od 1 do 5, gdzie 1 to wcale się nie zgadzam, a 5 – zgadzam się całkowicie: 

a. informacje i ogłoszenia są łatwo dostępne     □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

b. treść ogłoszeń jest precyzyjna       □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

c. treść regulaminów naborów jest zrozumiała dla wnioskodawcy takiego jak ja □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

d. zakres wymaganych dokumentów jest odpowiedni do skali i typu projektu  □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

e. informacje i ogłoszenia są publikowane odpowiednio wcześniej i umożliwiają: 

    refleksję nad przedmiotem wniosku  □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

    zgromadzenie wymaganej dokumentacji  □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

poprawne przygotowanie wniosku o dofinansowanie □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

f. terminy naborów są ustalane w sposób racjonalny     □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

 

C. Generator wniosków 

A teraz chciałbym zapytać Pana/Panią o doświadczenia z generatorem wniosków RPO WM 2014-2020. Następne 

pytania dotyczą też innych konkursów RPO WM 2014-2020, nie tylko tego, w którym złożył/a Pan/i wniosek 

[podać tytuł].  

C1. Czy w trakcie składania wniosków o dofinansowanie projektów poprzez generator pojawiały się jakieś 

trudności?  

□ tak  □ nie 

 jeśli C1=NIE, przejść do C5. 

C2. Jakiego typu problemy to były? (otwarte) 

…………………………………….. 

C3. Czy udało się je przezwyciężyć?    □ tak □ częściowo  □ nie 

C4. Czy korzystał(a) Pan(i) z pomocy administratora generatora radząc sobie z problemami z generatorem? 

□ tak – zwróciłem/łam się o pomoc i ją uzyskałem(łam)  

□ zwróciłem/łam się o pomoc, ale jej nie uzyskałem(łam) 

□ nie – poradziłem(łam) sobie samodzielnie 

□ nie – poradziłem(łam) sobie z pomocą bardziej doświadczonych użytkowników generatora 
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C5. Teraz przeczytam kilka określeń nt. generatora. Proszę powiedzieć jak bardzo się Pan(i) z nimi zgadza w skali 

od 1 do 5, gdzie 1 to wcale się nie zgadzam, a 5 – zgadzam się całkowicie: 

a. Generator wniosków jest prosty i intuicyjny w użytkowaniu   □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

b. Generator wniosków prezentuje poszczególne elementy wniosku czytelnie□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

c. Generator wniosków jest niezawodny     □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

C6. Co zmieniłby/aby Pan/i w generatorze wniosków tak, aby był dla Pana/i bardziej użyteczny/wygodny w 

użytkowaniu? (otwarte) 

…………………………………….. 

 

D. Koszty i nakłady związane ze składaniem wniosku 

W tej części chciałbym zapytać Pana/nią o ogólne wrażenia na temat kosztów i nakładów związanych ze 

składaniem wniosku. Pytanie dotyczy też innych konkursów RPO WM 2014-2020, nie tylko tego, w którym złożył/a 

Pan/i wniosek [podać tytuł]. 

D1. Proszę wskazać, jak duże koszty i nakłady stanowiło złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie, w skali 

1-5, gdzie 1 – znikome, 5 – bardzo duże, dla: 

a. Pana/i osobiście       □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

b. reprezentowanej przez Pana/nią instytucji    □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

 

E. Ocena poszczególnych kanałów informacji 

UMWM używa różnych narzędzi w celu zachęcenia do składania wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WM 

2014-2020 oraz wsparcia wnioskodawców w przygotowywaniu wniosku o dofinansowanie. Teraz chciałbym 

zapytać, z których z nich Pan/i korzystał/a i jakie są Pana/i wrażenia z nimi związane. Następne pytania dotyczą 

też innych konkursów RPO WM 2014-2020, nie tylko tego, w którym złożył/a Pan/i wniosek [podać tytuł]. 

 

E1. Czy, korzystał/a Pan/i z następujących sposobów wsparcia w przygotowaniu wniosku? Jeśli nie, proszę 

wskazać przyczynę niekorzystania. 

a'. szkolenia  

□ tak  
□ nie, bo nie były potrzebne 
□ nie, bo nie dostałem się na nie 
□ nie, bo nie wiedziałem o ich istnieniu   
□ nie, inne bariery (jakie?)…….. 

 jeśli E1a’=TAK, przejść do E1a 

a. strona funduszedlamazowsza.eu  

□ tak  
□ nie, bo nie była potrzebna  
□ nie, bo nie wiedziałem o jej istnieniu   
□ nie, inne bariery (jakie?)…….. 

 jeśli E1a=TAK, przejść do E1b 

b. publikacje (także dostępne online)  

□ tak  



 

204 
 

□ nie, bo nie były potrzebne  
□ nie, bo nie wiedziałem o ich istnieniu   
□ nie, inne bariery (jakie?)…….. 

 jeśli E1b=TAK, przejść do E1c 

c. infolinia   

□ tak  
□ nie, bo nie była potrzebna 
□ nie, bo nie dodzwoniłem(am) się  
□ nie, bo nie wiedziałem o jej istnieniu   
□ nie, inne bariery (jakie?)…….. 

 jeśli E1c=TAK, przejść do E1d 

d. punkty Informacyjne Funduszy Europejskich 

□ tak  
□ nie, bo nie były potrzebne 
□ nie, bo nie wiedziałem o ich istnieniu   
□ nie, inne bariery (jakie?)…….. 

 jeśli E1d=TAK, przejść do E1e 

e. inne    

□ tak (jakie?)……….. 
 pominąć E1e, jeżeli brak wskazania (jakie?) 

E2. Teraz przeczytam Panu/i opinie nt. sposobów wsparcia w przygotowaniu wniosku do RPO WM 2014-2020, z 

których Pan(i) korzystał(a) . Proszę podać, jak bardzo zgadza się Pan/i z poniższymi opiniami w skali 1-5 (1 – wcale, 

5 – całkowicie). 

A’. szkolenia  

 System pomija jeśli E1a`= NIE 

a. informacja o szkoleniach jest łatwo dostępna, można ją pozyskać szybko i sprawnie □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

b. informacje przekazywane podczas szkolenia są aktualne    □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

c. informacje przekazywane podczas szkolenia są wyczerpujące   □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

d. informacje przekazywane podczas szkolenia są użyteczne    □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

e. informacje przekazywane podczas szkolenia są dostosowane do potrzeb wnioskodawców□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

f. forma przekazywania informacji podczas szkolenia   jest przystępna   □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

g. informacja są przekazywane podczas szkolenia w zrozumiały sposób  □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

h. osoby szkolące są kompetentne       □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

i. osoby szkolące są pomocne       □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

j. osoby szkolące mają do uczestnika życzliwy stosunek    □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

Podsumowując:  

k. ogólna ocena szkoleń w skali od 1 do 5, gdzie 1 – bardzo zła, 5 – bardzo dobra, to 

□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

l. Czy jest coś, co chciałby/aby Pan/i zmienić w szkoleniach, aby były bardziej użyteczne dla Pana/i? (otwarte) 

…………………………………….. 

A. Strona WWW funduszedlamazowsza.eu 

 System pomija jeśli E1a= NIE 
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a. informacja na stronie WWW jest łatwo dostępna, można ją pozyskać szybko i sprawnie □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

b. zawarte tam informacje są aktualne      □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

c. zawarte tam informacje są wyczerpujące      □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

d. zawarte tam informacje są użyteczne      □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

e. zawarte tam informacje są dostosowane do potrzeb wnioskodawcy takiego jak ja □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

f. zawarte tam informacje są podane w przystępnej formie    □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

g. zawarte tam informacje są czytelne      □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

h. zawarte tam informacje są zrozumiałe      □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

i. język komunikatów jest jasny       □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

Podsumowując:  

j. ogólna ocena strony WWW w skali od 1 do 5, gdzie 1 – bardzo zła, 5 – bardzo dobra □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

k. Czy jest coś, co chciałby/aby Pan/i zmienić na stronie WWW, aby to narzędzie było bardziej użyteczne dla 

Pana/i? (otwarte) 

…………………………………….. 

B. Publikacje  

 System pomija jeśli E1b= NIE 

Przypominam, że rozmawiamy zarówno o publikacjach UMWM dostępnych w Internecie, jak i papierowych. 

a. publikacje są łatwo dostępne, można je pozyskać szybko i sprawnie   □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

b. zawarte tam informacje są aktualne      □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

c. zawarte tam informacje są wyczerpujące      □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

d. zawarte tam informacje są użyteczne      □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

e. zawarte tam informacje są dostosowane do potrzeb wnioskodawcy takiego jak ja □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

f. zawarte tam informacje są podane w przystępnej formie    □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

g. zawarte tam informacje są czytelne      □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

h. zawarte tam informacje są zrozumiałe      □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

i. publikacje napisane są przystępnym językiem     □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

Podsumowując:  

j. ogólna ocena publikacji w skali od 1 do 5, gdzie 1 – bardzo zła, 5 – bardzo dobra  □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

k. Czy jest coś, co chciałby/aby Pan/i zmienić w publikacjach, aby były one bardziej użyteczne dla Pana/Pani? 

(otwarte) 

…………………………………….. 

C. Infolinia 

 System pomija jeśli E1c= NIE 

a. infolinia jest łatwo dostępna, a niezbędne informacje można pozyskać szybko i sprawnie □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

b. podawane tam informacje są aktualne      □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

c. podawane tam informacje są wyczerpujące     □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

d. podawane tam informacje są użyteczne      □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

e. podawane tam informacje są dostosowane do potrzeb wnioskodawcy takiego jak ja  □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

f. podawane tam informacje są przekazywane w przystępnej formie   □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

g. podawane tam informacje są przekazywane w jest zrozumiały sposób  □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

h. podawane tam informacje są przekazywane zrozumiałym językiem   □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

i. osoby udzielające informacji są kompetentne     □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

j. osoby udzielające informacji są pomocne      □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

k. osoby udzielające informacji mają do klienta życzliwy stosunek   □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 
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Podsumowując:  

l. ogólna ocena infolinii w skali od 1 do 5, gdzie 1 – bardzo zła, 5 – bardzo dobra  □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

m. Czy jest coś, co chciałby/aby Pan/i zmienić w działaniu infolinii, aby była bardziej użyteczne dla Pana/i? 

(otwarte) 

…………………………………….. 

D. Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich  

 System pomija jeśli E1d= NIE 

a. informacja udzielana w Punktach Informacyjnych jest łatwo dostępna, można ją pozyskać szybko i sprawnie  

□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

b. udzielane tam informacje są aktualne      □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

c. udzielane tam informacje są wyczerpujące     □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

d. udzielane tam informacje są użyteczne      □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

e. udzielane informacje są dostosowane do potrzeb wnioskodawcy takiego jak ja □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

f. udzielane tam informacje są podane w przystępnej formie    □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

g. udzielane tam informacje są zrozumiałe      □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

h. udzielane tam informacje są przekazywane zrozumiałym językiem   □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

i. osoby udzielające informacji są kompetentne     □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

j. osoby udzielające informacji są pomocne      □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

k. osoby udzielające informacji mają do klienta życzliwy stosunek   □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

Podsumowując:  

l. ogólna ocena Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w skali od 1 do 5, gdzie 1 – bardzo zła, 5 – 

bardzo dobra          □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

m. Czy jest coś, co chciałby(aby) Pan/i zmienić w sposobie działania Punktów Informacyjnych, aby to narzędzie 

było bardziej użyteczne dla Pana/Pani? (otwarte) 

…………………………………….. 

E. inne (jakie?)….. 

 System pomija jeżeli brak wskazania (jakie?) 

a. informacja jest łatwo dostępna, można ją pozyskać szybko i sprawnie   □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

b. informacje są aktualne        □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

c. informacje są wyczerpujące       □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

d.  informacje są użyteczne       □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

e. informacje są dostosowane do potrzeb wnioskodawcy takiego jak ja  □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

f. informacje są podane w przystępnej formie     □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

g. informacje są czytelne        □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

h. informacje są zrozumiałe       □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

i. informacje są przekazywane zrozumiałym językiem    □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

Podsumowując:  

j. ogólna ocena tego narzędzia w skali od 1 do 5, gdzie 1 – bardzo zła, 5 – bardzo dobra □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

k. Czy jest coś, co chciałby/aby Pan/i zmienić w sposobie działania [podać nazwę], aby to narzędzie było bardziej 

użyteczne dla Pana/i? (otwarte) 

…………………………………….. 
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F. Ocena działań informacyjno-szkoleniowych 

Pomijając zalety i wady poszczególnych narzędzi informacyjnych, chciałbym Pana/nią zapytać o ogólne wrażenia 

z zastosowania wszystkich wskazanych przez Pana/nią sposobów wsparcia w przygotowaniu wniosków o 

dofinansowanie.  

F1. Czy działania te wdrażane są w odpowiednim momencie w stosunku do harmonogramu konkursów? 

□ tak □ nie □ nie wiem 

F2. Czy działania te pomagają dobrze opisać związki między zadaniami w projekcie a wskaźnikami? 

        □ tak □ nie □ nie wiem 

F3. Czy działania te dostarczają spójnych, niesprzecznych informacji? □ tak □ nie □ nie wiem 

F4. Czy korzystając z wielu kanałów informacyjnych uzyskuje się szerszy ogląd, czy też informacje raczej się 

powielają?   □ dostarczają szerszego oglądu □ informacje się powielają □ nie wiem 

F5. Co należałoby poprawić w sposobie wdrażania działań informacyjno-szkoleniowych, aby były bardziej 

użyteczne dla Pana/i? (otwarte)  

…………………………………….. 

F6. Czy działania te w Pana/i przypadku miały pozytywny wpływ na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu 

[nazwa projektu] lub kształt wniosku?     □ tak □ nie  

F7. Na czym polegał ten wpływ?  

 System pomija jeśli F6= NIE 

a. zainteresował/a się Pan/i wnioskowaniem     □ tak □ nie 

b. zdecydował/a się Pan/i na wnioskowanie      □ tak □ nie 

c. zmienił/a Pan/i kształt wniosku       □ tak □ nie 

d. poprawił/a Pan/i jakość wniosku      □ tak □ nie 

F8. Czy zmiany dotyczyły: 

 System pomija jeśli F7c= NIE 

a. aspektów merytorycznych projektu      □ tak □ nie 

b. aspektów prawno-organizacyjnych projektu     □ tak □ nie 

c. aspektów finansowych projektu (np. eliminacja kosztów niekwalifikowalnych) □ tak □ nie 

 

G. Kryteria oceny wniosków i system wyboru projektów 

W tej części chciałbym zapytać Pana/nią o ocenę kryteriów w konkursie, w którym składał/a Pan/i wniosek [podać 

nazwę] oraz poznać Pana/i opinię na temat systemu oceny i wyboru projektów w ramach RPO WM 2014-2020. 

G1. Proszę powiedzieć, które kryteria oceny wniosków sprawiły Pana/i instytucji największe problemy przy 

przygotowaniu wniosku [podać nazwę]. Proszę wymienić maksymalnie 3 problematyczne kryteria z tego 

konkursu. (otwarte) 

G2. Jakiego rodzaju problemy sprawiły te kryteria? (otwarte) 

…………………………………….. 

G3. W jakim stopniu zgadza się Pan/i z następującymi stwierdzeniami dotyczącymi systemu oceny i wyboru 

projektów w RPO WM 2014-2020, w skali 1-5 (1 – wcale, 5 – całkowicie) 

a. System oceny i wyboru projektów RPO WM 2014-2020 jest obiektywny (bezstronny) □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 
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b. System oceny i wyboru projektów RPO WM 2014-2020 jest przejrzysty (transparentny) 

□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

c. System oceny i wyboru projektów RPO WM 2014-2020 wyłania dobre projekty. □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

d. System oceny i wyboru projektów RPO WM 2014-2020 wyłania wnioskodawców o wysokim potencjale. 

□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

G4. Czy w systemie oceny i wyboru projektów RPO WM 2014-2020 możliwe jest wyjaśnienie/uzupełnienie 

złożonego wniosku o dofinansowanie     □ tak  □ nie  □ nie wiem 

G5. Czy czas przewidziany na składanie wniosków w konkursach RPO WM 2014-2020 jest wystarczający, żeby 

dobrze przygotować wniosek i zgromadzić potrzebne dokumenty  tak  □ nie  □ nie wiem 

 

H. Procedura odwoławcza 

Na koniec chciałbym krótko nawiązać do procedury odwoławczej w konkursach w ramach RPO WM 2014-2020. 

Następne pytania dotyczą Pana/i doświadczeń również z innych konkursów RPO WM 2014-2020, nie tylko tego, 

w którym złożył/a Pan/i wniosek [podać tytuł]. 

H1. Czy odwoływał/a się Pan/i od negatywnej oceny wniosku w ramach RPO WM 2014-2020?  □ tak □ nie 

H2. Czy w wyniku złożenia odwołania się Pan/i wniosek otrzymał dofinansowanie?   □ tak □ nie 

 System pomija jeśli H1= NIE 

H3. Czy kiedykolwiek rozważał(a) Pan(i) złożenie odwołania od negatywnej oceny wniosku w ramach RPO WM 

2014-2020?           □ tak □ nie 

 System pomija jeśli H1= TAK 

 jeśli H3=NIE, przejść do H7 

H4. Dlaczego nie zdecydował(a) się Pan(i) na złożenie odwołania? 

 System pomija jeśli H1= TAK 

a. uważam, że procedura odwoławcza nie jest bezstronna (obiektywna)  □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

b. uważam, że procedura odwoławcza nie jest transparentna (przejrzysta)  □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

c. kształt procedury odwoławczej negatywnie wpłynął na moją gotowość do wniesienia odwołania 

□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

H5. W jakim stopniu zgadza się Pan/i z następującymi stwierdzeniami dotyczącymi procedury odwoławczej w 

RPO WM 2014-2020, w skali 1-5 (1 – wcale, 5 – całkowicie) 

 System pomija jeśli H1= NIE 

a. Procedura odwoławcza RPO WM 2014-2020 jest bezstronna (obiektywna)  □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

b. Procedura odwoławcza RPO WM 2014-2020 jest transparentna (przejrzysta) □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

c. Kształt procedury odwoławczej pozytywnie wpłynął na moją gotowość do wniesienia odwołania 

□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

H6. Co spowodowało, że zdecydował(a) się Pan(i) na wniesienie odwołania od negatywnej oceny wniosku w 

ramach RPO WM 2014-2020? (otwarte) 

 System pomija jeśli H1= NIE 

…………………………………….. 
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H7. Jakie elementy procedury odwoławczej wg Pana/i zwiększają motywację wnioskodawców do wniesienia 

protestu? Proszę uzasadnić. (otwarte) 

…………………………………….. 

H8. Jakie elementy procedury odwoławczej wg Pana/i zmniejszają motywację wnioskodawców do wniesienia 

protestu? Proszę uzasadnić. (otwarte) 

……………………………………..  

Serdecznie dziękuję za poświęcony czas. 

 

 

CATI z uczestnikami szkoleń 
 

Wprowadzenie 

Szanowny Panie/Szanowna Pani, 

Kontaktujemy się z Panem/Panią, ponieważ uczestniczyli Państwo w szkoleniu wspierającym proces 

wnioskowania o dofinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020. Na zlecenie UMWM firma Ecorys realizuje 

ewaluację oceny systemu wyboru projektów w ramach RPO WM 2014-2020, w szczególności działań 

informacyjnych i szkoleniowych na rzecz wnioskodawców i potencjalnych wnioskodawców. Pana/Pani opinia w 

tej sprawie będzie miała realny wkład w poprawę sposobu informowania o RPO WM 2014-2020 Wyniki ankiety 

zostaną przedstawione zbiorczo, w sposób uniemożliwiający powiązanie opinii z Panem/Panią. Czy wobec tego 

zgodzi się Pan(i) na wypełnienie tej ankiety?  

□ tak  □ nie 

A. Metryczka projektu 

Na początek chciałbym Pana/Panią zapytać o motywację do udziału w szkoleniu. 

A1. Jaki był główny powód, który skłonił Pana/Panią do udziału w szkoleniu [podać nazwę i termin]? 

□ chęć bliższego poznania możliwości aplikowania w RPO WM 2014-2020 

□ zainteresowanie konkretnym konkursem/poddziałaniem/działaniem 

□ chęć dobrego przygotowania się do złożenia mojego projektu 

□ inne powody (jakie?)  

 

A2. Czy złożył(a) Pan(i) wniosek o dofinansowanie projektu w konkursie, którego dotyczyło szkolenie? 

□ tak  □ nie  □ szkolenie nie dotyczyło konkretnego konkursu 

A3. Czy Pan(i) projekt przeszedł ocenę pozytywnie?  

 System pomija, jeżeli A2 =NIE lub „szkolenie nie dotyczyło konkretnego konkursu” 

□ tak  □ nie 

A4. Czy Pan(i) pierwotny pomysł na projekt został zmodyfikowany w związku z tym, czego dowiedział(a) się Pan(i) 

podczas szkolenia?  
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 System pomija, jeżeli A2 =NIE lub „szkolenie nie dotyczyło konkretnego konkursu” 

□ tak  □ nie 

A6. Teraz przeczytam Panu/i elementy projektu. Proszę wskazać, które z nich zostały zmodyfikowane w wyniku 

Pana(i) uczestnictwa w szkoleniu. Proszę również podać, jak bardzo zostały zmodyfikowane w stosunku do 

początkowych planów, w skali 1-5 (1 – minimalnie, 5 – całkowicie). 

 System pomija, jeżeli A4 =NIE lub „szkolenie nie dotyczyło konkretnego konkursu” 

a. przedmiot projektu □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

b. skala projektu  □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

c. zasoby ludzkie  □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

d. koszty i budżet  □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

e. inne (jakie?)  □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

B. Ocena poszczególnych kanałów informacji 

B1. Teraz przeczytam Pan(i) opinie nt. szkoleń w ramach RPO WM 2014-2020. Proszę powiedzieć, na podstawie 

szkolenia, w którym Pan(i) uczestniczyła, jak bardzo zgadza się Pan(i) z poniższymi opiniami w skali 1-5 (1 – wcale, 

5 – całkowicie) 

a. informacja o szkoleniach jest łatwo dostępna, można ją pozyskać szybko i sprawnie □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

b. informacje przekazywane podczas szkolenia są aktualne    □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

c. informacje przekazywane podczas szkolenia są wyczerpujące   □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

d. informacje przekazywane podczas szkolenia są użyteczne    □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

e. informacje przekazywane podczas szkolenia są dostosowane do potrzeb wnioskodawców□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

f. wiedza podczas szkolenia jest przekazywana w przystępnej formie   □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

g. osoby szkolące są kompetentne       □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

h. osoby szkolące są pomocne       □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

i. osoby szkolące mają do uczestnika życzliwy stosunek    □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □  

Podsumowując:  

j. ogólna ocena szkolenia w skali od 1 do 5, gdzie 1 – bardzo zła, 5 – bardzo dobra, to 

□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

l. Czy jest coś, co chciał(a)by Pan(i) zmienić w szkoleniu, aby to narzędzie było bardziej użyteczne dla Pana/Pani? 

(otwarte) 

…………………………………….. 

Obok szkoleń, UMWM używa również innych form wsparcia wnioskodawców. Teraz chciałbym zapytać, z których 

z nich Pan(i) korzystał(a) i jakie są Pana/Pani wrażenia z nimi związane. 

B2. Czy, korzystał(a) Pan(i) z następujących kanałów informacji? Jeśli nie, proszę wskazać przyczynę 

niekorzystania. 

a. strona WWW funduszedlamazowsza.eu  

□ tak  
□ nie, bo nie była potrzebna  
□ nie, bo nie wiedziałem o jej istnieniu   
□ nie, inne bariery (jakie?)…….. 

b. publikacje (także dostępne online)  

□ tak  
□ nie, bo nie były potrzebne  
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□ nie, bo nie wiedziałem o ich istnieniu   
□ nie, inne bariery (jakie?)…….. 

c. infolinia   

□ tak  
□ nie, bo nie była potrzebna 
□ nie, bo nie dodzwoniłem(am) się  
□ nie, bo nie wiedziałem o jej istnieniu   
□ nie, inne bariery (jakie?)…….. 

d. punkty Informacyjne Funduszy Europejskich 

□ tak  
□ nie, bo nie były potrzebne 
□ nie, bo nie wiedziałem o ich istnieniu   
□ nie, inne bariery (jakie?)…….. 

e. inne (jakie?)………..    

□ tak  
 pominąć B2e, jeżeli brak wskazania (jakie?) 

 

B3. Jak ocenia Pan(i) te kanały informacji w skali od 1 do 5, gdzie 1 – całkowicie się nie zgadzam, a 5 – całkowicie 

się zgadzam. 

A. Strona WWW funduszedlamazowsza.eu 

 System pomija, jeżeli B2a =NIE  

a. informacja na stronie WWW jest łatwo dostępna, można ją pozyskać szybko i sprawnie □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

b. zawarte tam informacje są aktualne      □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

c. zawarte tam informacje są wyczerpujące      □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

d. zawarte tam informacje są użyteczne      □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

e. zawarte tam informacje są dostosowane do potrzeb wnioskodawcy takiego jak ja □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

f. zawarte tam informacje są podane w przystępnej formie    □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

g. zawarte tam informacje są czytelne      □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

h. zawarte tam informacje są zrozumiałe      □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

i. język komunikatów jest jasny       □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

Podsumowując:  

j. ogólna ocena strony WWW w skali od 1 do 5, gdzie 1 – bardzo zła, 5 – bardzo dobra □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

k. Czy jest coś, co chciałby/aby Pan/i zmienić na stronie WWW, aby to narzędzie było bardziej użyteczne dla 

Pana/i? (otwarte) 

…………………………………….. 

II. Publikacje  

 System pomija, jeżeli B2b =NIE  

Przypominam, że rozmawiamy zarówno o publikacjach UMWM dostępnych w Internecie, jak i papierowych. 

a. publikacje są łatwo dostępne, można je pozyskać szybko i sprawnie   □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

b. zawarte tam informacje są aktualne      □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

c. zawarte tam informacje są wyczerpujące      □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

d. zawarte tam informacje są użyteczne      □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

e. zawarte tam informacje są dostosowane do potrzeb wnioskodawcy takiego jak ja □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 
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f. zawarte tam informacje są podane w przystępnej formie    □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

g. zawarte tam informacje są czytelne      □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

h. zawarte tam informacje są zrozumiałe      □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

i. publikacje napisane są przystępnym językiem     □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

Podsumowując:  

j. ogólna ocena publikacji w skali od 1 do 5 , gdzie 1 – bardzo zła, 5 – bardzo dobra  □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

k. Czy jest coś, co chciałby/aby Pan/i zmienić w publikacjach, aby były one  bardziej użyteczne dla Pana/Pani? 

(otwarte) 

…………………………………….. 

III. Infolinia 

 System pomija, jeżeli B2c =NIE  

 

a. infolinia jest łatwo dostępna, a niezbędne informacje można pozyskać szybko i sprawnie □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

b. podawane tam informacje są aktualne      □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

c. podawane tam informacje są wyczerpujące     □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

d. podawane tam informacje są użyteczne      □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

e. podawane tam informacje są dostosowane do potrzeb wnioskodawcy takiego jak ja  □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

f. podawane tam informacje są przekazywane w przystępnej formie   □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

g. podawane tam informacje są przekazywane w jest zrozumiały sposób  □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

h. podawane tam informacje są przekazywane zrozumiałym językiem   □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

i. osoby udzielające informacji są kompetentne     □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

j. osoby udzielające informacji są pomocne      □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

k. osoby udzielające informacji mają do klienta życzliwy stosunek   □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

Podsumowując:  

l. ogólna ocena infolinii w skali od 1 do 5, gdzie 1 – bardzo zła, 5 – bardzo dobra  □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

m. Czy jest coś, co chciałby/aby Pan/i zmienić w działaniu infolinii, aby była bardziej użyteczne dla Pana/i? 

(otwarte) 

…………………………………….. 

IV. Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich 

 System pomija, jeżeli B2d =NIE  

a. informacja udzielana w Punktach Informacyjnych jest łatwo dostępna, można ją pozyskać szybko i sprawnie  

□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

b. udzielane tam informacje są aktualne      □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

c. udzielane tam informacje są wyczerpujące     □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

d. udzielane tam informacje są użyteczne      □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

e. udzielane informacje są dostosowane do potrzeb wnioskodawcy takiego jak ja □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

f. udzielane tam informacje są podane w przystępnej formie    □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

g. udzielane tam informacje są zrozumiałe      □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

h. udzielane tam informacje są przekazywane zrozumiałym językiem   □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

i. osoby udzielające informacji są kompetentne     □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

j. osoby udzielające informacji są pomocne      □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

k. osoby udzielające informacji mają do klienta życzliwy stosunek   □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

Podsumowując:  

l. ogólna ocena Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w skali od 1 do 5, gdzie 1 – bardzo zła, 5 – 

bardzo dobra          □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 
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m. Czy jest coś, co chciałby(aby) Pan/i zmienić w sposobie działania Punktów Informacyjnych, aby to narzędzie 

było bardziej użyteczne dla Pana/Pani? (otwarte) 

…………………………………….. 

V. inne (jakie?) 

 System pomija jeżeli w B2e brak wskazania (jakie?) 

a. informacja jest łatwo dostępna, można ją pozyskać szybko i sprawnie   □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

b. zawarte informacje są aktualne       □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

c. zawarte informacje są wyczerpujące      □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

d. zawarte informacje są użyteczne      □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

e. zawarte informacje są dostosowane do potrzeb wnioskodawcy takiego jak ja □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

f. przedstawiona forma informacji jest przystępna     □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

g. informacja jest czytelna        □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

h. informacja jest zrozumiała       □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

i. język komunikatów jest jasny       □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

Podsumowując:  

j. ogólna ocena tego narzędzia w skali od 1 do 5, gdzie 1 – bardzo zła, 5 – bardzo dobra to □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

k. Czy jest coś, co chciał(a)by Pan/i zminić, aby to narzędzie było bardziej użyteczne dla Pana/Pani? (otwarte) 

…………………………………….. 

 

C. Ocena strategii działań informacyjno-szkoleniowych 

Teraz mam do Pana/Pani pytanie o ogólne wrażenia z zastosowania wszystkich wskazanych przez Pana/Panią 

kanałów informacji dla wnioskodawców. 

C1. Czy działania te wdrażane są w odpowiednim momencie w stosunku do harmonogramu konkursów? 

□ tak □ nie □ nie wiem 

C2. Czy działania te pomagają dobrze opisać związki między zadaniami w projekcie a wskaźnikami? 

        □ tak □ nie □ nie wiem 

C3. Czy działania te dostarczają spójnych, niesprzecznych informacji? □ tak □ nie □ nie wiem 

C4. Czy korzystając z wielu kanałów informacyjnych uzyskuje się szerszy ogląd, czy też informacje raczej się 

powielają?   □ dostarczają szerszego oglądu □ informacje się powielają □ nie wiem 

C5. Co należałoby poprawić w sposobie wdrażania działań informacyjno-szkoleniowych, aby były bardziej 

użyteczne dla Pana/i? (otwarte)  

…………………………………….. 

D. Ocena UMWM z perspektywy merytorycznego wsparcia (potencjalnych) wnioskodawców 

Na koniec chciałbym Pana/Panią zapytać o opinię na temat funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego i Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, instytucji, czyli 

instytucji które czuwają nad procesem udzielania potencjalnym wnioskodawcom informacji i wsparcia w procesie 

przygotowania wniosku. 

D1. Do jakiego stopnia te instytucje są przygotowane do prowadzenia działań informacyjnych i szkoleniowych? 

Proszę ocenić od 1 do 5, gdzie 1 – bardzo źle, a 5 – bardzo dobrze. 
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a. pod kątem zasobów materialnych, zaplecza    □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

b. pod kątem liczby pracowników      □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

c. pod kątem wiedzy i doświadczenie pracowników      □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

D2. Co chciał(a)by Pan(i) poprawić w funkcjonowaniu tych instytucji, aby jego pomoc była bardziej użyteczna dla 

Pana/Pani? (otwarte)  

…………………………………….. 

Serdecznie dziękuję za poświęcony czas. 

 

 

 Customer Journey Map 
 

Czas realizacji: 60-90 minut 

Moderator:  

Poinformuj o celu badania i wywiadu. 

Poinformuj o zasadach towarzyszących rozmowie, poproś respondenta o zgodę na elektroniczną rejestrację 

rozmowy/wywiadu; poinformuj o poufności informacji przekazanych przez respondenta.  

Eksploruj wypowiedzi respondenta - staraj się uzyskać wyczerpujące odpowiedzi na każde pytanie (zgodnie ze 

specyfiką prowadzenia wywiadów pogłębionych, w przypadku uzyskania odpowiedzi, które wymagają 

uzasadnienia, pogłębienia, adresuj pytania dodatkowe, prosząc o wyjaśnienie, uzasadnienie, podanie przykładu, 

podanie podstaw podjęcia decyzji, doprecyzowanie, przedstawienie argumentów itp.). Ponadto traktuj 

scenariusz wywiadu elastycznie, dostosowując każdorazowo pytania do wiedzy i doświadczeń respondenta, 

wcześniej udzielonych odpowiedzi, potrzeby rozpoznania nowych wątków, które nie zostały wprost ujęte 

w pytaniach, ale są istotne dla wyników badania. 

 

Pytania wprowadzające 

Proszę powiedzieć, czym się Państwo zajmują? Od kiedy? 

Czy mieli Państwo wcześniejsze doświadczenia w realizacji projektów współfinansowanych ze środków 

unijnych, poza RPO WM 2014-2020? Jeśli tak – jakie to były projekty? Jakie są Państwa doświadczenia? Co było 

największą trudnością w ich realizacji? 

Czy wcześniej realizowali Państwo projekty współfinansowane z RPO WM 2014-2020? Jeśli tak – jakie to były 

projekty? Jakie są Państwa doświadczenia z realizacji tamtych projektów? Co było największą trudnością w ich 

realizacji?  

Organizacja konkursu 
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W jaki sposób szukają się Państwo informacji o konkursie/konkursach w ramach RPO WM 2014-2020? [Prosimy 

respondenta o opowiedzenie, jak dociera do informacji. Notujemy słowa kluczowe, nazwy witryn, instytucji itp.]  

[jeśli WWW] Czy bez problemu można znaleźć wszystkie potrzebne informacje na stronach WWW? Jeżeli nie: 

jakich informacji brakuje? Czy publikowane informacje są kompletne? 

[jeśli WWW] Czy strony WWW, na których są dostępne informacje, są przyjazne dla użytkownika? Czy w 

intuicyjny sposób można znaleźć wszystkie potrzebne informacje? 

Czy wiedzą Państwo o możliwości zadawania pytań drogą elektroniczną? Czy korzystali Państwo z tej 

możliwości? Jeżeli tak: czy odpowiedzi były pomocne? Czy były udzielane wystarczająco szybko?  

Czy wiedzą Państwo o możliwości zadawania pytań poprzez infolinię? Czy korzystali Państwo z tej możliwości? 

Jeżeli tak: czy odpowiedzi były pomocne? Czy były udzielane wystarczająco szybko? 

Czy przed złożeniem wniosku konsultowali się Państwo z IP? Czy uzyskane z IP informacje miały wpływ na 

podjęcie decyzji o złożeniu wniosku i jego kształcie (w szczególności w obszarze kwalifikowalności wydatków)? 

Jak Państwo oceniają stosunek prawconików IP do klientów, dlaczego?  

Czy przed złożeniem wniosku konsultowali się Państwo z firmą doradczą? Jeśli tak, dlaczego/w jakim zakresie? 

Czy przed kontaktem z firmą doradczą próbowali Państwo pozyskać analogiczne informacje w innych źródłach 

(np. w IP, w materiałach informacyjnych)? Jeśli tak, czy okazało się to niewystarczające i wymagało 

zaangażowania firmy doradczej? 

Z jakich innych źródeł informacji Państwo korzystali? Dlaczego, w jakim zakresie? 

Uwzględniając wszystkie źródła wiedzy o RPO WM 2014-2020, czy napotkali Państwo na jakieś bariery w 

uzyskaniu informacji? Jeżeli tak: na jakie, z czego wynikały i czym były spowodowane? 

Które kanały/narzędzia informacji są dla Państwa najbardziej użyteczne, dlaczego? A które z nich postrzegają 

Państwo jako niedopasowane do Państwa potrzeb? Z czego to wynika? Czy można zrobić coś, aby uczynić je 

lepiej odpowiadającymi na Państwa potrzeby? 

Czy zna Pani/Pan założenia RPO WM 2014-2020 i rozplanowanie konkursów? Jeśli tak, czy Pani/Pana zdaniem 

należałoby coś zmienić?  

Czy informacje o działaniu/konkursie są dla Państwa łatwo dostępne? Jeśli tak, co o tym decyduje? Jeśli nie, 

dlaczego/czego brakuje? 

Czy informacje przedstawione w regulaminie konkursu są dla Państwa czytelne? Czy budzą wątpliwości? Jeśli 

są wątpliwości – czego (jakich zapisów) one dotyczyły? [Prosimy respondenta o wskazanie zapisów budzących 

wątpliwości. Notujemy wskazane sformułowania i wątpliwości respondenta] 

Ile czasu powinno być przeznaczone na przygotowanie wniosku (od ogłoszenia konkursu do złożenia wniosku)? 

Z czego wynika taka wielkość, jakie czynności uwzględnili Państwo w swoich szacunkach? 
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Jak Państwo wspomianają proces składania wniosków o dofinansowanie projektów poprzez generator? Czy 

napotkali Państwo jakieś trudności/bariery, w jakim zakresie? Czy Państwa zdaniem należy wprowadzić jakieś 

modyfikacjie/usprawnienia w generatorze? 

Kryteria oceny 

Jak oceniają Państwo proces wyboru projektów? Czy Państwa zdaniem wybór projektów odbywa się w sposób 

przejrzysty?  

Czy są dla Państwa jasne zasady wyboru projektów do dofinansowania i sposób podejmowania decyzji? 

Czy kryteria wyboru projektów są precyzyjne i jednoznaczne? Które kryteria nie są zrozumiałe? 

Jakie zmiany powinny być wprowadzone w kryteriach wyboru projektów, aby mieli Państwo poczucie, że 

wszystkie wnioski są oceniane obiektywnie? 

Czy sposób przyznawania punktów za poszczególne kryteria jest zrozumiały? 

Czy napotkali Państwo przypadki zbyt ogólnych kryteriów wyboru projektów, które wymagają 

uszczegółowienia? 

Jaki jest Państwa sposób na uzyskanie możliwie największej liczby punków? 

Czy przyjęte kryteria wyboru projektów wpływają na treść i zakres wniosku? W jaki sposób? Jakie są 

ograniczenia? 

Czy Państwa zdaniem można wskazać kryteria zbędne, tj. nieprzekładające się na jakość wniosku i projektu, a 

nakładające zbędne obciążenia administracyjne na etapie wnioskowania? Jeśli tak, jakie są to kryteria i z czego 

wynika taka ocena? 

Czy znają Państwo mechanizmy procedury odwoławczej? Czy jest ona zrozumiała, obiektywna? Jeśli nie, 

dlaczego? Co należy zrobić, aby taka się stała? 

Czy Państwa zdaniem kryteria wyboru projektów mogą utrudniać złożenie wniosku pewnym grupom 

wnioskodawców? Jeżeli tak: proszę podać przykład takiego kryterium. 

Zakończenie 

Czy są jakieś kwestie problematyczne związane z systemem wyboru projektów? 

Czy widzą Państwo możliwość usprawnienia naboru wniosków projektowych i wyboru, aby cały proces był 

bardziej przyjazny dla wnioskodawców? 
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TDI – Telephone In-Depth Interview 
 

Wprowadzenie 

Szanowna Pani / Szanowny Panie 

Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego realizujemy badanie pn. „Ewaluacja 

systemu wyboru projektów i kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WM 2014-2020”, które jest 

ukierunkowane na zapewnienie warunków dla skutecznej, efektywnej i terminowej realizacji celów programu, 

w tym osiągnięcia wskaźników. 

Ustalenie zasad rozmowy: informacja o nagrywaniu rozmowy, zapewnienie poufności wywiadu. 

UWAGA: Zadaniem moderatora jest uzyskanie wyczerpującej odpowiedzi na każde pytanie. Zgodnie ze 

specyfiką prowadzenia wywiadów pogłębionych, w przypadku uzyskania odpowiedzi, które wymagają 

uzasadnienia, pogłębienia, moderator zadaje pytania dodatkowe, prosząc o wyjaśnienie, uzasadnienie, 

podanie przykładu, podanie podstaw podjęcia decyzji, doprecyzowanie, przedstawienie argumentów itp. 

Zgodnie z zasadami prowadzenia wywiadów pogłębionych, moderator traktuje scenariusz wywiadu 

elastycznie, dostosowując każdorazowo pytania do wiedzy respondenta, wcześniej udzielonych odpowiedzi, 

potrzeby rozpoznania nowych wątków, które nie zostały uwzględnione w koncepcji badawczej, ale są istotne 

dla wyników badania. 

 

L.p. Pytania do respondentów 

1.  
Na czym konkretnie polega rola Urzędu Marszałkowskiego i Pana/Pani Departamentu/Wydziału w 
kontekście wdrażania RPO? Za co konkretnie Państwa jednostka odpowiada? Co robi? 

2.  
Na czym polega Państwa rola we wdrażaniu RPO? Za co Pan/Pani odpowiada, co Pan/Pani robi? Od kiedy 
bierze Pan/Pani udział we wdrażaniu RPO? 

3.  Jak ogólnie rzecz biorąc oceniają Państwo system kryteriów w Państwa regionie? Dlaczego? 

4.  Jakie są Państwa zdaniem główne zalety tego systemu? A jakie są jego wady? Z czego one wynikają? 

5.  
Jakie były największe wyzwania, z jakimi zmierzyli się Państwo w kontekście opracowywania systemu 
kryteriów? 

6.  

Czy potencjał administracyjny instytucji organizującej nabór i ocenę projektów jest wystarczający? Jeśli 
nie, z czego wynikają zidentyfikowane braki (np. niedostateczne zatrudnienie, źle rozplanowane 
obciążenie pracą)? Jeśli tak, jakie były kluczowe czynniki brane przez Państwa pod uwagę, aby zapewnić 
osiągnięcie tego stanu rzeczy? 

7.  

Czy starali się Państwo zapewnić, aby system planowania konkursów w ramach RPO wpływał na 
możliwość osiągnięcia celów programu, w tym wartości wskaźników produktu i finansowych 
określonych w ramach wykonania oraz wskaźników rezultatu długoterminowego? Jeśli tak, w jaki sposób 
Państwo do tego dążyli, z jakich rozwiązań korzystali? 

8.  
Czy można zidentyfikować w systemie wyboru projektów RPO elementy stanowiące lub mogące 
stanowić barierę we wdrażaniu programu (wrażliwe obszary)? Jakie to element, z czego wynika ich 
potencjalna słabość? 

9.  
Jakie czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, niezależne od IZ, wpływały lub wpływają na planowanie 
konkursów? 

10.  
Czy specyfika działania/oferowanego wsparcia znalazła w Pana/Pani regionie odzwierciedlenie w 
warunkach naboru (np. kwocie alokacji, czasie trwania I częstotliwości przeprowadzania konkursów, 
zakresie wymaganej dokumentacji)? Jeśli tak, jakie były kluczowe czynniki brane przez Państwa pod 
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uwagę w celu zapewnienia owej odpowiedniości? Czy są obszary, gdzie można wprowadzić 
usprawnienia? Jeśli tak, to jakie to mogą być zmiany? 

11.  

Czy specyfika potencjalnego beneficjenta/grupy docelowej wsparcia znalazła w Pana/Pani regionie 
odzwierciedlenie w warunkach naboru (np. kwocie alokacji, czasie trwania I częstotliwości 
przeprowadzania konkursów, zakresie wymaganej dokumentacji)? Jeśli tak, jakie były kluczowe czynniki 
brane przez Państwa pod uwagę w celu zapewnienia owej odpowiedniości? Czy są obszary, gdzie można 
wprowadzić usprawnienia? Jeśli tak, to jakie to mogą być zmiany? 

12.  
Czy system wyboru projektów w Państwa RPO sprzyja wyborowi projektów 
innowacyjnych/niestandardowych? Jeśli tak, w jaki sposób Państwo to osiągnęli? 

13.  
Czy system wyboru projektów sprzyja wyborowi projektów komplementarnych? Jeśli tak, w jaki sposób 
Państwo to osiągnęli? 

14.  
Który tryb wyboru projektów (konkursowy lub pozakonkursowy) jest bardziej efektywny przy obecnie 
stosowanych kryteriach? Z czego to wynika? 

15.  
W jaki sposób dokonywali Państwo doboru ekspertów oceniających wnioski? Czy przyjęte zasady 
rekrutacji pozwoliły na dobór osób dokonujących rzetelnej i sprawnej oceny? Jeśli nie, z czego to wynika? 
Jeśli tak, jak Państwo sądzą – co zadecydowało o sukcesie doboru ekspertów? 

16.  
Państwa zdaniem, czy przyjęte metody oceny zapewniają obiektywną ocenę ekspercką? Jeśli tak, jakie 
czynniki o tym decydują? Jeśli nie, dlaczego? 

17.  

Czy system wyboru i oceny projektów przejrzysty? Czy otrzymywali Państwo sygnały od 
beneficjentów/potencjalnych beneficjentów/instytucji zaangażowanych w realizację programu/osób 
oceniających projekty, że dostrzegają jakieś deficyty w tym obszarze? Jeśli tak, w jakich sferach i 
dlaczego? 

18.  

Czy system wyboru i oceny projektów transparentny? Czy otrzymywali Państwo sygnały od 
beneficjentów/potencjalnych beneficjentów, jak i instytucji zaangażowanych w realizację 
programu/osób oceniających projekty, że dostrzegają jakieś deficyty w tym obszarze? Jeśli tak, w jakich 
sferach i dlaczego? 

19.  

Czy system wyboru i oceny projektów bezstronny? Czy otrzymywali Państwo sygnały od 
beneficjentów/potencjalnych beneficjentów, jak i instytucji zaangażowanych w realizację 
programu/osób oceniających projekty, że dostrzegają jakieś deficyty w tym obszarze? Jeśli tak, w jakich 
sferach i dlaczego? 

20.  

Jak Państwo oceniają rozplanowanie konkursów w czasie (zarówno z perspektywy instytucjonalnej, jak i 
sygnałów otrzymywanych od wnioskodawców)? Jakie czynniki, Państwa zdaniem, należy uwzględnić, 
aby czas przeznaczony na składanie wniosków, a następnie – na ocenę i wybór projektów, był 
optymalny? 

21.  
Czy w poprzednim okresie programowania wykorzystywali Państwo jakieś rozwiązania, które okazały się 
skuteczne, a które w obecnym okresie programowania nie znalazły kontynuacji? Jakie to były 
rozwiązania? Co decydowało o ich skuteczności? Dlaczego zaprzestano ich stosowania? 

22.  
Jak Państwo sądzą, działania informacyjno-promocyjnego jakiego typu/w którym obszarze/skierowane 
do jakiej grupy docelowej najskuteczniej przyczyniają się do lepszego zrozumienia przez wnioskodawców 
systemu oceny I tym samym przekładają się na jakość składanych wniosków? 

23.  Czy są inne istotne kwestie, o których chciał(a)by Pan/Pani porozmawiać? 

Podziękowanie za rozmowę 
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5.2. Wynik kwerendy do analizy danych zastanych 
 

Poniżej wskazana kwerenda literatury pełni w niniejszym raporcie dwojaką rolę: z jednej strony stanowi 

wykaz analiz, ekspertyz, publikacji naukowych diagnozujących przedmiot badania, a z drugiej – wskazane 

poniżej źródła stanowią wstępny wykaz źródeł do analizy desk research w ramach badania. 

Badania ewaluacyjne dotyczące systemu wyboru projektów i kryteriów wyboru projektów 

• Ocena kryteriów wyboru projektów oraz mechanizmu wstępnej kwalifikacji projektów w ramach 

Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, ECORYS Polska Sp. z o.o., 

2008. 

• Ocena kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WŁ, PSDB Sp. z o.o., 2008. 

• Optymalizacja systemu wskaźników oraz kryteriów wyboru projektów w kontekście realizacji celów 

RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013, PSDB Sp. z o.o., 2010. 

• Ocena efektywności systemu wyboru projektów i kryteriów w zakresie innowacyjności w ramach 

działania 4.4 i 4.5 PO IG w porównaniu do projektów zrealizowanych w poddziałaniu 2.2.1 SPO WKP, 

IBC GROUP Central Europe Holding S.A., 2012. 

• Ocena systemu kryteriów wyboru projektów w ramach PO RPW, PSDB Sp. z o.o., 2008. 

• Analiza kryteriów wyboru projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, PSDB Sp. 

z o.o., 2008. 

• Ocena systemu kryteriów wyboru projektów (finansowanych operacji) zaprojektowanych w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, Politechnika 

Opolska, 2008. 

• Ocena trafności doboru kryteriów wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, CASE Doradcy sp. z o.o., 2008. 

• Ocena systemu kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, PAG Uniconsult Sp. z o.o., 2009. 

• Ocena systemu kryteriów oceny projektów w ramach LRPO, ASM – Centrum Badan i Analiz Rynku 

Sp. z o.o., 2009. 

• Ocena systemów kryteriów wyboru projektów (finansowych operacji) zaprojektowanych w ramach 

WRPO na lata 2007-2013, Euro Invest Sp. z o.o., 2009. 

• Adekwatność Planów Działania dla Priorytetu VIII i IX do potrzeb województwa łódzkiego ze 

szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektu oraz komplementarności PO KL i innych 

programów współfinansowanych ze źródeł wspólnotowych w regionie., ASM – Centrum Badan i 

Analiz Rynku Sp. z o.o., 2009. 

• Ewaluacja systemu Kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, ŚCITT, 2008. 
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• Ocena systemu kryteriów wyboru projektów zastosowanych w RPO WK-P, PSDB Sp. z o.o., 2009. 

• Ocena szczegółowych kryteriów wyboru projektów w ramach PO KL stosowanych w województwie 

dolnośląskim, ASM – Centrum Badan i Analiz Rynku Sp. z o.o., 2010. 

• Ewaluacja procesu naboru, oceny i selekcji wniosków w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 wraz z 

oceną systemu kryteriów wyboru projektów (finansowanych operacji) w ramach RPO WZ na lata 

2007-2013, ZGD sp. z o.o., 2009. 

• Metaewaluacja badań dotyczących oceny kryteriów wyboru projektów w programach operacyjnych 

współfinansowanych z funduszy europejskich w Polsce w perspektywie 2007-2013, Centrum 

Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ, 2011. 

• Ocena warunków stawianych wykonawcom oraz kryteriów wyboru oferty stosowanych w projektach 

drogowych i kolejowych realizowanych w ramach POIiŚ wobec rozwiązań funkcjonujących w innych 

krajach członkowskich UE, Konsorcjum: Agrotec Polska Sp. Z o.o. i Centrum Zamówień Publicznych 

Sp. Z o.o., 2014. 

• Dobre praktyki w procesie wyboru i oceny projektów w priorytetach I-V POIiŚ, Openfield 

Research&Communications, 2014. 

• Ocena zastosowanych rozwiązań w obszarze systemu oceny i wyboru projektów (w szczególności 

kryteriów wyboru projektów) pod kątem wpływu na wybór inwestycji zapewniających skuteczną i 

najbardziej efektywną realizację XII Priorytetu PO IiŚ, Konsorcjum firm: Agrotec Polska Sp. z o.o. oraz 

Polinvest Sp. z o.o., 2014. 

• Identyfikacja problemów i barier w realizacji IX i X priorytetu POIiŚ w ocenie Wnioskodawców, 

pogłębiona o analizę przyczyn braku spełnienia kryteriów oceny projektów przez projekty odrzucone 

w działaniach 9.4, 9.5, 9.6 i 10.3 POIiŚ., Agrotec Polska Sp. z o.o., 2013. 

• Analiza i ocena trafności kryteriów wyboru projektów w sektorze energetyki IX i X priorytet POIiŚ 

2007-2013, Konsorcjum: Agrotec Polska Sp. Z o.o. i Polinvest Sp. z o.o., 2014. 

• Innowacyjność w projektach HR – w poszukiwaniu trafnych kryteriów oceny, Synergion, 2010. 

• Ocena systemu zarządzania i wdrażania komponentu regionalnego PO KL 2007-2013 w 

województwie pomorskim, Pracownia Badań i Doradztwa “Re-Source” Korczyński Sarapata sp.j., 

2010. 

Badania ewaluacyjne dot. RPO WM 2007-2013 (porównawczo) oraz RPO WM 2014-2020 

• Ocena szacunkowa projektu programu operacyjnego na lata 2007-2013 województwa 

mazowieckiego, WYG International, 2006. 

• Ocena działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych podjętych w latach 2007-2008 oraz I 

kwartale 2009 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 

2007-2013, SMG/KRC Poland Media S.A., 2009. 

• Optymalizacja systemu wskaźników oraz kryteriów wyboru projektów w kontekście realizacji celów 

RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013, PSDB Sp. z o.o., 2010. 
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• Analiza wniosków złożonych w ramach dwóch konkursów do Działania 1.5 „Rozwój 

przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 

2013, BDKM Grupa Doradcza Sp. z o.o., 2010. 

• Ocena stopnia realizacji celu głównego Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 poprzez realizację celów zawartych w Strategii e-

Rozwoju Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, IPM Sp. z o.o., 2010. 

• Oszacowanie wartości wskaźników odzwierciedlających cele Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego 2007-2013 przy użyciu modelu makroekonomicznego HERMIN, 

WARR, 2010. 

• Identyfikacja barier realizacji projektów w ramach działań 1.6, 1.8, 4.2 Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, PAG Uniconsult Sp. z o.o., 2011. 

• Ocena stopnia osiągania celów Strategii Lizbońskiej i Strategii Europa 2020 poprzez realizację 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, 

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o., 2011. 

• Ocena wykorzystania projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 

województwa mazowieckiego współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej jako czynnika 

rozwoju lokalnego i regionalnego, Ecorys Polska Sp. z o.o., 2011. 

• Ocena działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych podjętych w latach 2009–2011 w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013, Agrotec Polska 

Sp. z o.o., 2011. 

• Ocena wpływu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-

2013 na rozwój Województwa Mazowieckiego, Agrotec Polska Sp. z o.o. oraz IGiPZ PAN, 2012. 

• Analiza wsparcia udzielonego przedsiębiorcom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w latach 2007 – 2011 BIOSTAT Piszczek, Wolny Sp. j., 

2012. 

• Oszacowanie wpływu RPO WM 2007-2013 na wartości wskaźników makroekonomicznych dla 

Województwa Mazowieckiego za pomocą modelu makroekonomicznego HERMIN, Fundacja 

Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych, 2014. 

• Ocena działań informacyjno-promocyjnych podjętych w latach 2011-2014 w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Agrotec Polska S.A., 2014. 

•  Ocena działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych podjętych w latach 2009-2011 w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Agrotec Polska Sp. 

z o.o., 2011. 

• Oszacowanie wpływu RPO WM 2007-2013 na wartości wskaźników makroekonomicznych dla 

Województwa Mazowieckiego za pomocą modelu makroekonomicznego HERMIN, Warszawski 

Instytut Studiów Ekonomicznych, 2014. 
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• Ocena użyteczności agend badawczych w projektach badawczo-rozwojowych w ramach RPO WM 

2014-2020, ECORYS Polska Sp. z o.o., 2017. 

• „Badanie efektów działań informacyjnych i promocyjnych na temat Funduszy Europejskich dla 

społeczeństwa oraz analiza społecznego odbioru tych działań – Edycja 2014”. Załącznik do raportu 

nt. województwa mazowieckiego oraz analizy systemu informacji i promocji Funduszy Europejskich 

oraz efektów działań informacyjno-promocyjnych (sprawozdania), doświadczeń z poprzedniego 

okresu programowania 2007-2013. 

Akty prawne oraz inne dokumenty strategiczne (unijne, krajowe, regionalne) właściwe dla 

realizacji celów badania dotyczących perspektywy 2014-2020, wraz z wytycznymi 

• Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) i Komisji (UE) 

• nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego;  

• nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.  

• nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 

wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. 

• nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i 

uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006; 

• nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie EFRR i przepisów szczególnych dotyczących 

celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) 

nr 1080/2006; 

• nr 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r. ustanawiające zasady wykonania rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiającego wspólne przepisy 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy 

ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w zakresie 

metod wsparcia w odniesieniu do zmian klimatu, określania celów pośrednich i końcowych na 

potrzeby ram wykonania oraz klasyfikacji kategorii interwencji w odniesieniu do europejskich 

funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. 
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• Przepisy dotyczące europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na lata 2014-2020, w tym: 

• Komisja Europejska, Zamówienia publiczne - porady dla osób odpowiedzialnych za udzielanie 

zamówień publicznych dotyczące unikania najczęstszych błędów popełnianych w projektach 

finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, Luksemburg: Urząd 

Publikacji Unii Europejskiej, 2015, doi: 10.2776/824856; 

• Komisja Europejska, Wytyczne dla państw członkowskich w zakresie zintegrowanych działań na 

rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich (art. 7 rozporządzenia w sprawie EFRR), nr 

dokumentu: EGESIF_15-0010-01, 2015; 

• Komisja Europejska, Wytyczne dla Komisji i państw członkowskich dotyczące wspólnej metodyki 

oceny systemów zarządzania i kontroli w państwach członkowskich, nr dokumentu: EGESIF_14-

0010-final, 2015; 

• Komisja Europejska, Wytyczne dla państw członkowskich dotyczące kontroli zarządczych (okres 

programowania 2014-2020), nr dokumentu: EGESIF_14-0012_02 final, 2015. 

• Dokumenty wspólnotowe oraz powiązanie RPO WM 2014-2020 ze Strategią Lizbońską i Strategią 

Europa 2020:  

• Strategia „Europa 2020”. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 

sprzyjającego włączeniu społecznemu. Komunikat Komisji Europejskiej z dn. 3 marca 2010 r. 

COM (2010) 2020 wersja ostateczna; 

• Unia innowacji. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu 

Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów z dnia 6 października 2010 r. – Projekt 

przewodni strategii Europa 2020 – Unia innowacji [COM (2010) 546 wersja ostateczna – 

nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym]; 

• Mobilna młodzież. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego 

Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 15 września 2010 r. – „Mobilna 

młodzież” – Inicjatywa na rzecz uwolnienia potencjału młodzieży ku inteligentnemu, trwałemu i 

sprzyjającemu włączeniu społecznemu wzrostowi gospodarczemu w Unii Europejskiej [COM 

(2010) 477 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym]; 

• Agenda cyfrowa dla Europy. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, 

Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 19 maja 2010 r. 

zatytułowany „Europejska agenda cyfrowa” [COM (2010) 245 wersja ostateczna – 

nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym]; 

• Europa efektywnie korzystająca z zasobów. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, 

Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 26 

stycznia 2011 r. zatytułowany Europa efektywnie korzystająca z zasobów – inicjatywa 

przewodnia strategii „Europa 2020” [COM (2011) 21 wersja ostateczna – nieopublikowany w 

Dzienniku Urzędowym]; 

• Zintegrowana polityka przemysłowa w erze globalizacji. Komunikat Komisji z dnia 28 listopada 

2010 r. do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
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i Komitetu Regionów: Zintegrowana polityka przemysłowa w erze globalizacji - Konkurencyjność 

i zrównoważony rozwój na pierwszym planie [COM (2010) 614 wersja ostateczna – 

nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym]; 

• Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia. Komunikat Komisji z dnia 23 listopada 

2010 r. do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 

i Komitetu Regionów: Zintegrowana polityka przemysłowa w erze globalizacji – Konkurencyjność 

i zrównoważony rozwój na pierwszym planie [COM (2010) 614 wersja ostateczna –

nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym]; 

• Europejska platforma współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym: 

europejskie ramy na rzecz spójności społecznej i terytorialnej. Komunikat Komisji z dnia 16 

grudnia 2010 r. do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-

Społecznego i Komitetu Regionów: Zintegrowana polityka przemysłowa w erze globalizacji – 

Konkurencyjność i zrównoważony rozwój na pierwszym planie [KOM (2010) 758 wersja 

ostateczna - nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym]; 

• Podręczniki Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Wydanie 
trzecie, OECD/Eurostat, Paryż 2008; 

• Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku; 

• Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku; 

• Strategia komunikacji RPO WM na lata 2014-2020; 

• Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020; 

• Strategia Rozwoju Kraju 2020 – Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne 

państwo została przyjęta 25 września 2012 r. przez Radę Ministrów; 

• Programowanie perspektywy finansowej 2014–2020. Umowa Partnerstwa; 

• Ustawa z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U z 2016 r. poz. 217, z późn. zm.); 

• Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017, poz. 1257 z 

późn. zm.); 

• Uchwały Komitetu Monitorującego RPO WM 2014-2020. 

• Wytyczne ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego: 

• Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020 z 31 

marca 2017 r.; 

• Wytyczne Ministra Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i 

pracowników do zmian na lata 2014-2020 z dn. 28 czerwca 2016 r.; 
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• Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości 

szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 z 8 maja 2015 r.; 

• Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania 

danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 z dn. 3 marca 2015 r.; 

• Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie realizacji projektów finansowanych ze 

środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z 

Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 z 30 grudnia 2016 r.; 

• Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie procesu desygnacji na lata 2014-2020 z 

dn. 19 lutego 2015 r.; 

• Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem 

projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na 

lata 2014-2020 z dn. 17 lutego 2017r.; 

• Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie informacji i promocji programów 

operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 z 3 listopada 2016 r.; 

• Wytyczne Ministra Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 z dn. 6 września 

2016 r.; 

• Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie monitorowania postępu rzeczowego 

programów operacyjnych na lata 2014-2020 z 18 maja 2017 r.; 

• Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 

2014-2020 z 28 października 2015; 

• Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów 

operacyjnych na lata 2014-2020 z 28 maja 2015; 

• Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 z dn. 24 

października 2016 r.; 

• Wytyczne Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020 z 14 października 2016 r.; 

• Wytyczne Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-

2020 z dn. 2 sierpnia 2016 r.; 

• Wytyczne Ministra Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 z dn. 23 grudnia 

2015 r.; 
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• Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 z 2 listopada 

2016 r.; 

• Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie reguł dofinansowania z programów 

operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług w ogólnym interesie 

gospodarczym w ramach zadań własnych samorządu gminy w gospodarce odpadami 

komunalnymi z dn. 22 października 2015 r.; 

• Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie dofinansowania z programów 

operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie 

zbiorowym z dn. 22 października 2015 r.; 

• Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie szczegółowego opisu osi priorytetowych 

krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dn. 30 stycznia 2015 r.; 

• Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 

z dnia 6 marca 2017 r. 

• Zintegrowane strategie rozwoju Polski: 

• Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności (DSRK) – 

dokument określający główne trendy, wyzwania oraz koncepcję rozwoju kraju w perspektywie 

długookresowej, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 5 lutego 2013 r. 

• Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne 

państwo (SRK 2020) - dokument stanowiący aktualizację Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015, 

przyjęty 25 września 2012 r. przez Radę Ministrów. 

• Strategie rozwoju (tzw. strategie zintegrowane): 

o Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki (Ministerstwo Gospodarki) z dn. 

15 stycznia 2013 r.; 

o Strategia rozwoju kapitału ludzkiego (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej) z dn. 7 

sierpnia 2013 r.; 

o Strategia rozwoju transportu (Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej – dzisiejsze Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju) z dn. 22 stycznia 2013 r.; 

o  Strategia Bezpieczeństwo energetyczne i Środowisko (Ministerstwo Gospodarki) z 

dn. 15 kwietnia 2014 r.; 

o Strategia Sprawne Państwo (Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji) z dn. 20 grudnia 

2012 r.; 

o Strategia rozwoju kapitału społecznego (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego) z dn. 16 maja 2013 r.; 

o Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa (Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi) z dn. 4 grudnia 2012 r.; 
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o Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego RP (Ministerstwo Obrony 

Narodowej) z dn. 9 kwietnia 2013 r.; 

o Krajowa strategia rozwoju regionalnego – Regiony Miasta Obszary wiejskie 

(Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – dzisiejsze Ministerstwo Infrastruktury i 

Rozwoju) z dn. 21 kwietnia 2015 r. 

• Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT); 

• Sprawozdania z realizacji RPO WM 2007-2013, w tym sprawozdania roczne i okresowe wraz z 

załącznikami, oraz sprawozdania dot. komponentu regionalnego PO KL 2007-2013, POIG 2007-

2013, POiIŚ 2007-2013 oraz inne dokumenty obrazujące postęp rzeczowy i finansowy, a także 

inne dokumenty dot. perspektywy 2007-2013 niezbędne do realizacji niniejszego badania dot. 

perspektywy 2007-2013; 

• Harmonogramy naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WM 

2014-2020; 

• Ogłoszenia o naborach wniosków o dofinansowanie projektów w ramach RPO WM 2014-2020 

wraz z załącznikami i wyniki naborów. 
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5.3 Analiza odwołań wg naborów  

 

Działanie 1.1 

RPMA.01.01.00-IP.01-14-039/16  

Spośród 8 złożonych odwołań, wyraźnie najwięcej zastrzeżeń budziło kryterium Zgodność z 

prawodawstwem krajowym i unijnym w zakresie pomocy publicznej – wskazano na nie w 6 na 8 

przypadków; tylko w połowie argumenty przytoczone przez wnioskodawców zostały uznane.  

N=8 uwzględ
nione 

nieuwzglę
dnione 

pozostał
e 

Σ 

Zgodność z prawodawstwem krajowym i unijnym w 
zakresie pomocy publicznej  

3 3 0 6 

Kwalifikowalność wydatków  1 0 0 1 

Projekt ujęty w Kontrakcie Terytorialnym dla 
Województwa Mazowieckiego  

0 1 0 1 

 

Działanie 1.2 

RPMA.01.02.00-IP.01-14-007/15 

Spośród 44 złożonych odwołań, w połowie przypadków odwoływano się od oceny kryteriów Znaczenie i 

potencjał rozwojowy nowej wiedzy oraz Zgodność projektu z kilkoma obszarami inteligentnej specjalizacji 

województwa mazowieckiego (kolejno 23 i 22 razy). W obu ocena uległa zmianie w co drugim wniosku. 

Istotne liczebnie były również kryteria Rozwój technologii, obszarów gospodarczych lub procesów 

usługowych, zidentyfikowanych jako kluczowe dla rozwoju regionu, Promowanie niskoemisyjności, 

oszczędności energii i efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych i Realizacja projektu w oparciu o 

metody projektowania zorientowanego na użytkownika (odpowiednio 16, 14 i 11 razy). W ostatnich 

dwóch argumentacja wnioskujących zazwyczaj zostawała uwzględniona: odpowiednio w 70% i 89% 

rozstrzygniętych przypadków. 

N=44 uwzglę
dnione 

nieuwzgl
ędnione 

pozostałe Σ 

Znaczenie i potencjał rozwojowy nowej wiedzy  12 10 1 23 

Zgodność projektu z kilkoma obszarami inteligentnej 
specjalizacji województwa mazowieckiego  

10 11 1 22 

Rozwój technologii, obszarów gospodarczych lub 
procesów usługowych, zidentyfikowanych jako 
kluczowe dla rozwoju regionu  

5 9 2 16 

Promowanie niskoemisyjności, oszczędności energii 
i efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych  

9 4 1 14 
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Realizacja projektu w oparciu o metody 
projektowania zorientowanego na użytkownika  

8 1 2 11 

Kompletność złożonego Wniosku o dofinansowanie 
projektu oraz załączników  

0 2 0 2 

Udział środków Wnioskodawcy w finansowaniu 
projektu ponad wymagany wkład własny  

0 2 0 2 

Promowanie niskoemisyjności, oszczędności energii 
i efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych  

0 1 1 2 

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.  

1 0 0 1 

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

0 1 0 1 

Zgodność z Regulaminem Konkursu / fiszką projektu  0 1 0 1 

Zgodność z prawodawstwem krajowym i unijnym w 
zakresie pomocy publicznej  

0 1 0 1 

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

0 1 0 1 

Obszar realizacji projektu  0 1 0 1 

Zgodność z inteligentną specjalizacją województwa 
mazowieckiego  

0 1 0 1 

Brak możliwości osiągnięcia celów projektu bez 
wsparcia środkami publicznymi  

0 1 0 1 

Utrzymanie pozytywnych efektów inwestycji w 
przyszłości  

0 1 0 1 

Brak aktywności B+R+I finansowanej ze środków 
publicznych  

0 1 0 1 

Zarzuty o charakterze proceduralnym  1 0 0 1 

 

RPMA.01.02.00-IP.01-14-015/16 

W tym naborze obserwujemy dosyć dużą koncentrację odwołań pod względem oprotestowywanych 

kryteriów. Wyraźnie najczęściej, częściej niż w ponad połowie przypadków podnoszona jest 

nieuzasadniona ocena kryteriów Zgodność z Regulaminem Konkursu / fiszką projektu i Zgodność z 

prawodawstwem krajowym i unijnym w zakresie pomocy publicznej (ponad trzydziestokrotnie). Powyżej 

dwudziestu odwołań dotyczyło kryteriów Wykonalność finansowa i Kwalifikowalność wydatków, ponad 

15 - Potencjał Wnioskodawcy. 

Dla każdego z wielokrotnie oprotestowywanych kryteriów skuteczność odwołań była niska.  
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N=66 uwzglę
dnione 

nieuwz
ględnio

ne 

pozosta
łe 

Σ  

Zgodność z Regulaminem Konkursu / fiszką 
projektu  

8 30 0 38  

Zgodność z prawodawstwem krajowym i 
unijnym w zakresie pomocy publicznej  

7 27 0 34  

Wykonalność finansowa  6 18 0 24  

Kwalifikowalność wydatków  5 18 0 23  

Potencjał Wnioskodawcy  2 16 0 18  

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

2 9 0 11  

Kompletność złożonego Wniosku o 
dofinansowanie projektu oraz załączników  

3 7 0 10  

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

1 7 0 8  

Własność intelektualna  1 7 0 8  

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  

0 2 0 2  

Zgodność projektu z inteligentną specjalizacją  1 1 0 2  

Prace B+R  0 2 0 2  

Wniosek o dofinansowanie projektu 
wypełniony treścią  

0 1 0 1  

Zasada zrównoważonego rozwoju  1 0 0 1  

 

RPMA.01.02.00-IP.01-14-029/16 

Podobnie jak w przypadku naboru RPMA.01.01.00-IP.01-14-039/16, wyraźnie najwięcej zastrzeżeń 

budziło kryterium Zgodność z prawodawstwem krajowym i unijnym w zakresie pomocy publicznej – 

wskazano na nie w 6 na 8 odwołaniach; jednak najczęściej argumenty wnioskodawców nie były 

dostatecznie przekonujące. Wyraźnie rzadziej odwoływano się od innych kryteriów, m.in. od kryterium 

Zgodność z Regulaminem Konkursu / formularzem projektu pozakonkursowego, które pojawiło się w 

trzech odwołaniach. 
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N=8 uwzględn
ione 

nieuwzgl
ędnione 

pozostałe Σ 

Zgodność z prawodawstwem krajowym i unijnym w 
zakresie pomocy publicznej  

1 5 0 6 

Zgodność z Regulaminem Konkursu / formularzem 
projektu pozakonkursowego  

0 3 0 3 

Efektywność projektu  1 1 0 2 

Potencjał Wnioskodawcy 1 1 0 2 

Poprawność i kompletność złożenia wniosku o 
dofinansowanie projektu oraz załączników. 

0 2 0 2 

Zakres projektu 1 1 0 2 

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

0 1 0 1 

Kwalifikowalność wydatków  0 1 0 1 

Wykonalność finansowa  0 1 0 1 

Wykonalność organizacyjna (kadrowa) techniczna i 
technologiczna  

0 1 0 1 

Kwalifikowalność projektu 0 1 0 1 

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  

0 1 0 1 

Plan wykorzystania infrastruktury badawczo-
rozwojowej  

0 1 0 1 

Zgodność projektu z regionalną inteligentną 
specjalizacją  

0 1 0 1 

 

RPMA.01.02.00-IP.01-14-030/16 

Na 26 odwołań w tym naborze, ponad połowa (14) dotyczyła kryterium Zgodność z prawodawstwem 

krajowym i unijnym w zakresie pomocy publicznej, które w większości ostatecznie uwzględniano. Ponadto 

przynajmniej trzykrotnie wnioskodawcy oprotestowywali ocenę w zakresie 9 innych kryteriów, spośród 

których najczęściej pojawiały się: Kwalifikowalność wydatków, Wykonalność finansowa, 

Zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty projektu i Eksperymentalny charakter projektu. 
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N=26 uwzględni
one 

nieuwzglę
dnione 

pozostałe Σ 

Zgodność z prawodawstwem krajowym i 
unijnym w zakresie pomocy publicznej  

9 5 0 14 

Kwalifikowalność wydatków  4 2 0 6 

Wykonalność finansowa  0 5 0 5 

Zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty projektu 1 4 0 5 

Eksperymentalny charakter projektu 0 5 0 5 

Wykonalność finansowa  0 4 0 4 

Potencjał wnioskodawcy 0 4 0 4 

Poprawność i kompletność złożenia wniosku o 
dofinansowanie projektu oraz załączników. 

1 3 0 4 

Wykonalność organizacyjna (kadrowa) 
techniczna i technologiczna  

1 2 0 3 

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  

0 3 0 3 

Efektywność projektu  0 2 0 2 

Prace B+R  0 2 0 2 

Nowość rezultatów prac B+R 1 1 0 2 

Zgodność z Regulaminem Konkursu / 
formularzem projektu pozakonkursowego  

0 2 0 2 

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

0 1 0 1 

Własność intelektualna  0 1 0 1 

Termin zakończenia realizacji projektu  0 1 0 1 

Kwalifikowalność wnioskodawcy  0 1 0 1 

Metody projektowania zorientowanego na 
użytkownika 

1 0 0 1 

Niskoemisyjność, oszczędność energii i 
efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych  

1 0 0 1 

Nowe nisze rynkowe 0 1 0 1 

Jednostki naukowe z województwa 
mazowieckiego  

0 1 0 1 
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RPMA.01.02.00-IP.01-14-031/16 

W tym naborze wnioskodawcy odwoływali się od względnie dużej liczby kryteriów. Wśród nich 

najczęstsze były: Potencjał nowej wiedzy oraz rozwój przedsiębiorstwa (7 wnioskodawców), Zgodność z 

inteligentną specjalizacją województwa mazowieckiego, Zakres badań (po 5), a także Zgodność z 

Regulaminem Konkursu / formularzem projektu pozakonkursowego i Zakres projektu (po 4). Skuteczność 

odwołań pozostawała relatywnie niska, z wyłączeniem kryterium Wykonawca usługi, które uwzględniono 

we wszystkich trzech przypadkach. 

N=22 uwzględni
one 

nieuwzglę
dnione 

pozostałe Σ 

Potencjał nowej wiedzy oraz rozwój 
przedsiębiorstwa 

0 6 1 7 

Zgodność z inteligentną specjalizacją 
województwa mazowieckiego. 

1 3 1 5 

Zakres badań  0 4 1 5 

Zgodność z Regulaminem Konkursu / 
formularzem projektu pozakonkursowego  

1 3 0 4 

Zakres projektu 1 2 1 4 

Zgodność z prawodawstwem krajowym i 
unijnym w zakresie pomocy publicznej  

0 3 0 3 

Kwalifikowalność wydatków  0 3 0 3 

Udział środków własnych  0 3 0 3 

Poprawność i kompletność złożenia wniosku o 
dofinansowanie projektu oraz załączników. 

0 3 0 3 

Wykonawca usługi  3 0 0 3 

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

0 2 0 2 

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  

0 1 0 1 

Uzasadnienie wsparcia środkami publicznymi 0 0 1 1 

 

Poddziałanie 2.1.1 

RPMA.02.01.01-IP.01-14-001/15 

W tym naborze wyraźnie najwięcej, 30 odwołań podważało ocenę ekspertów w zakresie kryterium 

Funkcjonalność zaplanowanych rozwiązań, nieco mniej - Analiza, czy w ramach usług objętych projektem 

będą przetwarzane dane będące informacją publiczną oraz zapewnione zostanie udostępnienie takich 
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danych, Usługi realizowane w ramach projektu będą powszechnie wykorzystywane oraz Projektowanie i 

budowa usług będą realizowane w oparciu o metody projektowania zorientowanego na użytkownika 

(odpowiednio 20, 19 i 17 odwołań. Z nielicznymi wyjątkami, odwołania okazywały się umiarkowanie 

skuteczne. Do wyjątków tych należały m.in. kryteria Zgodność z Regulaminem Konkursu / fiszką projektu, 

Kwalifikowalność wydatków, Kompletność złożonego Wniosku o dofinansowanie projektu oraz 

załączników, a także Zgodność z prawodawstwem krajowym i unijnym w zakresie pomocy publicznej.  

N=81 uwzględn
ione 

nieuwzglę
dnione 

pozostałe Σ 

Funkcjonalność zaplanowanych rozwiązań  8 22 0 30 

Analiza, czy w ramach usług objętych projektem 
będą przetwarzane dane będące informacją 
publiczną oraz zapewnione zostanie 
udostępnienie takich danych  

0 20 0 20 

Usługi realizowane w ramach projektu będą 
powszechnie wykorzystywane. 

3 16 0 19 

Projektowanie i budowa usług będą 
realizowane w oparciu o metody projektowania 
zorientowanego na użytkownika. 

5 12 0 17 

Zgodność z Regulaminem Konkursu / fiszką 
projektu  

7 5 0 12 

Analiza procesów biznesowych związanych ze 
świadczeniem usług. 

0 10 0 10 

Kwalifikowalność wydatków  6 3 0 9 

Założenia projektu są zgodne ze 
zdiagnozowanymi potrzebami interesariuszy 
usług  

1 7 0 8 

Poziom dojrzałości e-usług  0 7 0 7 

Realizacja projektu na terenach wiejskich. 0 7 0 7 

Kompletność złożonego Wniosku o 
dofinansowanie projektu oraz załączników  

5 1 0 6 

Komplementarność projektu  

(Komplementarność projektu) 

0 6 0 6 

Zgodność z prawodawstwem krajowym i 
unijnym w zakresie pomocy publicznej  

4 1 0 5 

Metody uwierzytelniania są adekwatne do 
celów i zakresu projektu  

0 4 0 4 

Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w 
określonym terminie  

3 0 0 3 
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Zgodność dokumentacji środowiskowej z 
obowiązującymi przepisami krajowymi i 
unijnymi w zakresie ochrony środowiska 

3 0 0 3 

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

2 0 0 2 

Poprawne oszacowanie wielkości wskaźnika  1 0 0 1 

Wykonalność finansowa  0 1 0 1 

Efektywność projektu  0 1 0 1 

Partnerstwo w ramach projektu. 0 1 0 1 

Zarzuty o charakterze proceduralnym  0 1 0 1 

 

RPMA.02.01.01-IP.01-14-002/15 

Dwa kryteria, które zdominowały odwołania w tym naborze, to Projektowanie i budowa usług będą 

realizowane w oparciu o metody projektowania zorientowanego na użytkownika i Funkcjonalność 

zaplanowanych rozwiązań, po 8 razy na 13 złożonych odwołań – co więcej, w większości przypadków 

zostały one uwzględnione. 

N=13 uwzględn
ione 

nieuwzglę
dnione 

pozostałe Σ 

Projektowanie i budowa usług będą 
realizowane w oparciu o metody projektowania 
zorientowanego na użytkownika. 

4 3 1 8 

Funkcjonalność zaplanowanych rozwiązań  5 2 1 8 

Analiza procesów biznesowych związanych ze 
świadczeniem usług  

1 2 1 4 

Usługi realizowane w ramach projektu będą 
powszechnie wykorzystywane. 

2 1 0 3 

Zgodność z Regulaminem Konkursu / fiszką 
projektu  

0 2 0 2 

Poziom dojrzałości e-usług. 0 2 0 2 

Założenia projektu są zgodne ze 
zdiagnozowanymi potrzebami interesariuszy 
usług  

0 1 1 2 

Realizacja projektu na terenach wiejskich  1 1 0 2 

Komplementarność projektu 
(Komplementarność projektu) 

1 1 0 2 
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Kompletność złożonego Wniosku o 
dofinansowanie projektu oraz załączników  

0 1 0 1 

Kwalifikowalność wydatków  0 1 0 1 

Zapewnienie oszczędności dla przedsiębiorstw i 
obywateli oraz uproszczeń administracyjnych 

0 1 0 1 

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

0 1 0 1 

Bezpieczeństwo wdrażanych systemów 
informatycznych oraz przetwarzania danych 
zgodnie z obowiązującym prawem 

 

0 1 0 1 

Zgodność e-usług, że standardami WCAG 2.0 0 1 0 1 

Analiza, czy w ramach usług objętych projektem 
będą przetwarzane dane będące informacją 
publiczną oraz zapewnione zostanie 
udostępnienie takich danych  

1 0 0 1 

 

RPMA.02.01.01-IP.01-14-018/16  

Nie widać prawidłowości w zakresie kryteriów, na które powoływali się w odwołaniach wnioskodawcy. 

N=5 uwzględn
ione 

nieuwzgl
ędnione 

pozostałe Σ 

Kompletność złożonego Wniosku o 
dofinansowanie projektu oraz załączników. 

0 1 0 1 

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

0 1 0 1 

Zgodność z Regulaminem Konkursu / fiszką 
projektu  

0 1 0 1 

Zgodność z prawodawstwem krajowym i unijnym 
w zakresie pomocy publicznej  

0 1 0 1 

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

0 1 0 1 

Zgodność projektu z zasadą równości szans kobiet 
i mężczyzn  

0 1 0 1 

Zgodność projektu z zasadą zrównoważonego 
rozwoju  

0 1 0 1 

Wykonalność finansowa  1 0 0 1 
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Efektywność projektu  1 0 0 1 

Funkcjonalność zaplanowanych rozwiązań  0 1 0 1 

Metody uwierzytelniania są adekwatne do celów i 
zakresu projektu  

1 0 0 1 

Komplementarność projektu (Komplementarność 
projektu) 

0 0 1 1 

Bezpieczeństwo systemów informatycznych 1 0 0 1 

Interoperacyjności systemu. 1 0 0 1 

Projektowanie i budowa usług 1 0 0 1 

Wykorzystanie istniejących rozwiązań ( 

Wykorzystanie istniejących rozwiązań) 

1 0 0 1 

Udostępnienie systemu/usługi 1 0 0 1 

 

Poddziałanie 3.2.2 

RPMA.03.02.02-IP.01-14-021/16 

W tym naborze wnioskodawcy relatywnie rzadko odwoływali się od decyzji. Najczęściej odwoływano się 

od oceny w kryterium Zgodność z prawodawstwem krajowym i unijnym w zakresie pomocy publicznej (10 

razy) i Zgodność projektu z inteligentną specjalizacją (8 razy), przy czym ich skuteczność była minimalna. 

Relatywnie często (6-krotnie) podważano decyzje także w odniesieniu do kryteriów Kwalifikowalność 

wydatków, Wykonalność finansowa, produkty/usługi będące przedmiotem sprzedaży zagranicznej. 

N=56 uwzględn
ione 

nieuwzglę
dnione 

pozostałe Σ 

Zgodność z prawodawstwem krajowym i 
unijnym w zakresie pomocy publicznej  

1 7 2 10 

Zgodność projektu z inteligentną specjalizacją. 0 8 0 8 

Kwalifikowalność wydatków  0 5 1 6 

Wykonalność finansowa  1 5 0 6 

Produkty/usługi będące przedmiotem 
sprzedaży zagranicznej 

1 5 0 6 

Stabilność firmy 1 3 0 4 

Strategia biznesowa  0 4 0 4 

Nakłady na B+R  0 4 0 4 

Termin zakończenia realizacji projektu  0 4 0 4 

Zgodność z Regulaminem Konkursu / fiszką 
projektu  

0 3 0 3 
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Kompletność złożonego Wniosku o 
dofinansowanie projektu oraz załączników  

0 2 0 2 

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

0 2 0 2 

Zarzuty o charakterze proceduralnym  0 2 0 2 

Udział środków własnych  0 2 0 2 

Strategia biznesowa w zakresie 
internacjonalizacji. 

0 2 0 2 

Doświadczenie i potencjał wnioskodawcy. 0 2 0 2 

Wnioskodawca uprawniony do składania 
wniosku. 

0 1 0 1 

Siedziba Wnioskodawcy. 0 0 1 1 

Wielkość przedsiębiorstwa 0 1 0 1 

Zwiększenie efektywności przedsiębiorstwa  0 1 0 1 

 

Działanie 3.3 

RPMA.03.03.00-IP.01-14-038/16 

W analizowanym naborze w niemal 40% (19) przypadków odwoływano się od kryterium Zgodność z 

prawodawstwem krajowym i unijnym w zakresie pomocy publicznej, dwukrotnie rzadziej niż kolejnych: 

Udział środków własnych, Zgodność z Regulaminem Konkursu / formularzem projektu 

pozakonkursowego, czy Wprowadzanie nowych i/lub znacząco udoskonalonych produktów/usług. 

Łącznie 11 kryteriów, zostało poddanych pod wątpliwość więcej niż trzykrotnie. Ich ogólna skuteczność 

odwoławcza pozostaje bardzo niska. 

N=49 uwzględni
one 

nieuwzglę
dnione 

pozostałe Σ 

Zgodność z prawodawstwem krajowym i unijnym 
w zakresie pomocy publicznej  

2 17 0 19 

Udział środków własnych  0 9 0 9 

Zgodność z Regulaminem Konkursu / 
formularzem projektu pozakonkursowego  

0 9 0 9 

Wprowadzanie nowych i/lub znacząco 
udoskonalonych produktów/usług  

2 6 1 9 

Kwalifikowalność wydatków  1 7 0 8 

Wnioskodawca (oraz Partnerzy) nie podlega/ 
podlegają wykluczeniu z ubiegania się o 

0 8 0 8 
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dofinansowanie zgodnie z art. 207 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  

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

0 7 0 7 

Poprawność i kompletność złożenia wniosku o 
dofinansowanie projektu oraz załączników. 

0 4 0 4 

Kwalifikowalność projektu 0 4 0 4 

Kontynuacja współpracy  0 4 0 4 

Pozytywny wpływ na środowisko  0 4 0 4 

Efektywność projektu  1 1 1 3 

Wdrożenie wyników prac B+R 1 1 1 3 

Analiza potrzeb 1 1 1 3 

Sposób pozyskania wyników prac B+R 0 3 0 3 

Zastosowanie technologii informacyjno-
komunikacyjnych (TIK)  

0 3 0 3 

Zgodność projektu z inteligentną specjalizacją  0 2 0 2 

Wykonalność finansowa  0 0 1 1 

Wykonalność organizacyjna (kadrowa) 
techniczna i technologiczna  

0 0 1 1 

Przewidywane ryzyka 0 1 0 1 

Liczba utworzonych etatów  0 1 0 1 

 

Działanie 4.1 

RPMA.04.01.00-IP.01-14-017/16 

Spośród 35 odwołań złożonych w tym naborze, 3 były kwestionowane częściej niż pozostałe – Wzrost 

wykorzystania energii odnawialnej, Efektywność kosztowa: Nakład środków finansowych UE na 

wyprodukowanie 1 MWh energii, Efektywność kosztowa: Nakład środków finansowych UE na 

jednostkową redukcję rocznej emisji CO2 – w żadnym z analizowanych przypadków odwołania nie były 

skuteczne. Inne kryteria oprotestowywano wyraźnie rzadziej (co najwyżej 5 razy), ale z podobną 

skutecznością. 
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N=35 uwzględni
one 

nieuwzglę
dnione 

pozostałe Σ 

Wzrost wykorzystania energii odnawialnej  0 15 0 15 

Efektywność kosztowa: Nakład środków 
finansowych UE na wyprodukowanie 1 MWh 
energii  

0 11 1 12 

Efektywność kosztowa: Nakład środków 
finansowych UE na jednostkową redukcję rocznej 
emisji CO2  

0 10 1 11 

Kompletność złożonego Wniosku o 
dofinansowanie projektu oraz załączników  

1 4 0 5 

Efektywność kosztowa: nakład środków 
finansowych UE na 1 MW mocy zainstalowanej 

0 5 0 5 

Zgodność z Regulaminem Konkursu / fiszką 
projektu  

0 4 0 4 

Kwalifikowalność wydatków  0 4 0 4 

Dystrybucja wytworzonej energii ze źródeł 
odnawialnych  

0 4 0 4 

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

1 2 0 3 

Zgodność z prawodawstwem krajowym i unijnym 
w zakresie pomocy publicznej  

0 3 0 3 

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

1 2 0 3 

Wniosek o dofinansowanie projektu wypełniony 
treścią  

1 1 0 2 

Edukacja ekologiczna 0 1 1 2 

Lokalizacja projektu względem obszarów Natura 
2000 i szlaków migracyjnych zwierząt 

1 1 0 2 

Zgodność projektu z zasadą równości szans 
kobiet i mężczyzn  

0 1 0 1 

Efektywność kosztowa 0 1 0 1 

Wpływu projektu na stan wód  0 1 0 1 

Stopień wykorzystania potencjału w zakresie 
odnawialnych źródeł energii 

0 1 0 1 
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Działanie 4.2 

RPMA.04.02.00-IP.01-14-006/15 

W tym naborze wnioskodawcy odwoływali się od wielu - ich zdaniem nieuzasadnionych – ocen. Kilka 

spośród tych kryteriów przytaczano szczególnie często: Efektywność kosztowa zmniejszenia zużycia 

energii (26-krotnie), Zgodność z Regulaminem Konkursu / fiszką projektu (15-krotnie), Stopień redukcji 

CO2 (w %) (11-krotnie), a także Kompletność złożonego Wniosku o dofinansowanie projektu oraz 

załączników, Kompleksowość projektu i Podwyższenie standardu energetycznego budynku, wyrażone 

wskaźnikiem EPh + (10-krotnie każdy). W większości przypadków odwołania okazały się bezskuteczne. 

Wyjątek na tym tle stanowią m.in. Stopień poprawy efektywności energetycznej (w %) oraz Zgodność 

projektu z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej. 

N=62 uwzględni
one 

nieuwzglę
dnione 

pozostałe Σ 

Efektywność kosztowa zmniejszenia zużycia 
energii  

0 23 3 26 

Zgodność z Regulaminem Konkursu / fiszką 
projektu  

2 13 0 15 

Stopień redukcji CO2 (w %)  1 9 1 11 

Kompletność złożonego Wniosku o 
dofinansowanie projektu oraz załączników  

1 9 0 10 

Kompleksowość projektu 5 5 0 10 

Podwyższenie standardu energetycznego 
budynku, wyrażone wskaźnikiem EPh +  

6 3 1 10 

Kwalifikowalność wydatków  0 7 0 7 

Stopień poprawy efektywności energetycznej 
(w %)  

4 0 1 5 

Zgodność projektu z Planem Gospodarki 
Niskoemisyjnej  

3 2 0 5 

Audyt energetyczny  0 4 0 4 

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

0 3 0 3 

Zgodność z prawodawstwem krajowym i 
unijnym w zakresie pomocy publicznej  

0 3 0 3 

Wniosek o dofinansowanie projektu 
wypełniony treścią  

0 2 0 2 

Wnioskodawca uprawniony do składania 
wniosku. 

0 2 0 2 
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Zgodność dokumentacji środowiskowej z 
obowiązującymi przepisami krajowymi i 
unijnymi w zakresie ochrony środowiska 

0 2 0 2 

Obszar realizacji projektu  2 0 0 2 

Obowiązkowy audyt ex-post  0 2 0 2 

Poziom oszczędności energii  1 1 0 2 

Zgodność projektu z przepisami dotyczącymi 
emisji zanieczyszczeń  

0 2 0 2 

Zgodność wspieranych inwestycji z przepisami 
dotyczącymi emisji zanieczyszczeń i 
efektywności energetycznej  

0 2 0 2 

Wniosek o dofinansowanie projektu złożony 
w określonym terminie  

0 1 0 1 

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 
(OZE)  

1 0 0 1 

Ochrona terenów cennych przyrodniczo 0 1 0 1 

Rodzaj samochodu ratowniczo-gaśniczego  1 0 0 1 

 

RPMA.04.02.00-IP.01-14-028/16  

We wszystkich złożonych odwołaniach wnioskodawcy podważali ocenę ekspertów w zakresie kryterium 

Plan inwestycyjny dla subregionów objętych OSI problemowymi (wszystkie te wnioski zostały rozpatrzone 

negatywnie), jednak z uwagi na niską liczebność odwołań, trudno o statystyczną prawidłowość. 

N=3 uwzględni
one 

nieuwzglę
dnione 

pozostałe Σ 

Plan inwestycyjny dla subregionów objętych OSI 
problemowymi  

0 3 0 3 

 

Działanie 5.1 

RPMA.05.01.00-IP.01-14-001/15 

W tym naborze trzykrotnie (na cztery odwołania) podważono ocenę ekspertów w zakresie kryteriów 

Intensywność występowania zagrożeń i Edukacja w zakresie wiedzy o zagrożeniach, sygnałach 

alarmowych i komunikatach ostrzegawczych. W ich skutek na ogół ocena wniosków uległa weryfikacji. 
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N=4 uwzględn
ione 

nieuwzgl
ędnione 

pozostałe Σ 

Intensywność występowania zagrożeń 2 1 0 3 

Edukacja w zakresie wiedzy o zagrożeniach, 
sygnałach alarmowych i komunikatach 
ostrzegawczych  

3 0 0 3 

Zgodność z Regulaminem Konkursu / fiszką projektu  0 1 0 1 

Kwalifikowalność wydatków  0 1 0 1 

Zasięg terytorialny  0 1 0 1 

 

RPMA.05.01.00-IP.01-14-008/16 

Spośród 17 odwołań, które wpłynęły w odpowiedzi na wyniki tego naboru, 4 kryteria wyraźnie częściej 

niż pozostałe (od 7 do 10 razy) stanowiły podstawę odwołań. Były to: Ochrona terenów cennych 

przyrodniczo, Rodzaj samochodu ratowniczo-gaśniczego, Specjalistyczne wyposażenie oraz Potencjał 

jednostki OSP dla której kupowany jest sprzęt w ramach projektu. Inaczej niż w przypadku dotychczas 

omawianych naborów, argumenty wnioskodawców zostały w znacznej większości kryteriów (zarówno 

formalnych, jak i merytorycznych, uwzględnione.  

N=17 uwzględni
one 

nieuwzglę
dnione 

pozostałe Σ 

Ochrona terenów cennych przyrodniczo. 6 3 1 10 

Rodzaj samochodu ratowniczo-gaśniczego  9 0 0 9 

Specjalistyczne wyposażenie 5 1 1 7 

Potencjał jednostki OSP dla której kupowany 
jest sprzęt w ramach projektu. 

3 4 0 7 

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

2 1 0 3 

Zgodność z Regulaminem Konkursu / fiszką 
projektu  

2 1 0 3 

Liczba przeprowadzonych działań ratowniczo-
gaśniczych przez OSP  

1 1 0 2 

Kompletność złożonego Wniosku o 
dofinansowanie projektu oraz załączników  

0 1 0 1 

Zaangażowanie wkładu własnego 
wnioskodawcy  

1 0 0 1 

Stan wyposażenia OSP 1 0 0 1 
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RPMA.05.01.00-IP.01-14-033/16 

W tym naborze dwukrotnie (na cztery odwołania) podważono ocenę ekspertów w zakresie kryteriów 

Liczba ludności korzystająca ze środków ochrony przeciwpowodziowej. Żadna ze złożonych argumentacji 

nie została uwzględniona. 

N=4 uwzględni
one 

nieuwzglę
dnione 

pozostałe Σ 

Liczba ludności korzystająca ze środków ochrony 
przeciwpowodziowej  

0 2 0 2 

Zgodność z Ramową Dyrektywą Wodną, 
Dyrektywą Powodziową oraz Dyrektywą 
Siedliskową 

0 1 0 1 

Zastosowanie metod nietechnicznych 0 1 0 1 

Wpływ na wody powierzchniowe 0 1 0 1 

 

Działanie 5.2 

RPMA.05.02.00-IP.01-14-014/16 

Nie widać prawidłowości w zakresie kryteriów, na które powoływali się w odwołaniach wnioskodawcy. 

N=3 uwzględn
ione 

nieuwzgl
ędnione 

pozostałe Σ 

Kompletność złożonego Wniosku o 
dofinansowanie projektu oraz załączników  

0 1 0 1 

Zgodność z Regulaminem Konkursu / fiszką 
projektu  

0 1 0 1 

Kompleksowość projektu 1 0 0 1 

Ocena stanu przygotowania projektu do realizacji 1 0 0 1 

Liczba frakcji odpadów objętych selektywnym 
zbieraniem odpadów 

1 0 0 1 

Utworzenie nowych miejsc pracy w ramach 
projektu 

1 0 0 1 

Dostępność PSZOK 1 0 0 1 

 

Działanie 5.3 

RPMA.05.03.00-IP.01-14-012/16 

Na tle pozostałych naborów, w tym przypadku ujawnia się względnie duża rozpiętość kryteriów 

oprotestowywanych przez wnioskodawców. Dwa najczęściej zgłaszane to Zgodność z Regulaminem 

Konkursu / fiszką projektu i Wpływ projektu na ratowanie najbardziej zagrożonych zabytków 
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(siedmiokrotnie każde), ocenę kolejnych 5 kryteriów (Kwalifikowalność wydatków, Komplementarność 

projektu, Poprawa dostępności do oferty kulturalnej, w tym dla osób niepełnosprawnych, Udostepnienie 

nowej przestrzeni oraz Długotrwałe efekty społeczno-ekonomiczne projektu) poddawano wątpliwości 

pięciokrotnie. Ponowna ocena przyniosła częściową weryfikację punktacji. 

N=21 uwzględn
ione 

nieuwzglę
dnione 

pozostałe Σ 

Zgodność z Regulaminem Konkursu / fiszką 
projektu  

1 6 0 7 

Wpływ projektu na ratowanie najbardziej 
zagrożonych zabytków  

1 6 0 7 

Kwalifikowalność wydatków  0 5 0 5 

Komplementarność projektu 
(Komplementarność projektu) 

3 2 0 5 

Poprawa dostępności do oferty kulturalnej, w tym 
dla osób niepełnosprawnych 

2 3 0 5 

Udostepnienie nowej przestrzeni  0 5 0 5 

Długotrwałe efekty społeczno-ekonomiczne 
projektu  

0 5 0 5 

Zgodność z prawodawstwem krajowym i unijnym 
w zakresie pomocy publicznej  

0 4 0 4 

Wpływ projektu na podniesienie atrakcyjności 
turystycznej regionu/kraju  

1 2 1 4 

Kompletność złożonego Wniosku o 
dofinansowanie projektu oraz załączników  

1 2 0 3 

Udostepnienie zasobów w Internecie  1 2 0 3 

Sektor kreatywny  2 1 0 3 

Wniosek o dofinansowanie projektu wypełniony 
treścią  

0 2 0 2 

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

0 2 0 2 

Upowszechnienie oferty kulturalnej 1 1 0 2 

Projekty przyczyniające się do rozwoju oferty 
kulturalno-edukacyjnej 

2 0 0 2 

Projekty wyłonione w ramach konkursu 
architektonicznego, architektoniczno-
urbanistycznego lub urbanistycznego  

0 2 0 2 

Projekty realizowane w partnerstwie  1 1 0 2 
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Zgodność projektu z programem rewitalizacji  0 2 0 2 

Projekt objęty ochroną zabytków  1 1 0 2 

Położenie obiektu na obszarze objętym ochroną 
konserwatorską  

0 2 0 2 

Wnioskodawca uprawniony do składania 
wniosku. 

0 1 0 1 

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

0 1 0 1 

Zarzuty o charakterze proceduralnym  0 1 0 1 

Zgodność ze Strategią OMW  0 1 0 1 

Zaangażowanie własnego kapitału 
Wnioskodawcy. 

0 1 0 1 

 

RPMA.05.03.00-IP.01-14-013/16 

Spośród 33 odwołań złożonych w tym naborze, ponad 40% (14) oprotestowuje ocenę kryterium 

Długotrwałe efekty społeczno-ekonomiczne projektu, natomiast więcej niż pięciokrotnie wnioskodawcy 

poddawali pod wątpliwość zasadność oceny kryteriów Zgodność z Regulaminem Konkursu / fiszką 

projektu, Poprawa dostępności do oferty kulturalnej, w tym dla osób niepełnosprawnych oraz 

Udostepnienie nowej przestrzeni (odpowiednio 8,7 i 6 razy). Skuteczność odwołań znacząco się różni 

między kryteriami. 

N=33 uwzględni
one 

nieuwzglę
dnione 

pozostałe Σ 

Długotrwałe efekty społeczno-ekonomiczne 
projektu  

4 10 0 14 

Zgodność z Regulaminem Konkursu / fiszką 
projektu  

2 6 0 8 

Poprawa dostępności do oferty kulturalnej, w 
tym dla osób niepełnosprawnych 

0 7 0 7 

Udostepnienie nowej przestrzeni  1 5 0 6 

Kwalifikowalność wydatków  2 3 0 5 

Sektor kreatywny  1 4 0 5 

Projekty wyłonione w ramach konkursu 
architektonicznego, architektoniczno-
urbanistycznego lub urbanistycznego  

1 4 0 5 

Kompletność złożonego Wniosku o 
dofinansowanie projektu oraz załączników  

3 1 0 4 

Komplementarność projektu  0 4 0 4 
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Upowszechnienie oferty kulturalnej 1 3 0 4 

Udostepnienie zasobów w Internecie  0 4 0 4 

Zgodność ze Strategią OMW  1 3 0 4 

Projekty przyczyniające się do rozwoju oferty 
kulturalno-edukacyjnej 

0 3 0 3 

Zgodność projektu z programem rewitalizacji  0 3 0 3 

Zgodność z prawodawstwem krajowym i unijnym 
w zakresie pomocy publicznej  

1 1 0 2 

Zaangażowanie własnego kapitału 
Wnioskodawcy  

0 2 0 2 

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

1 0 0 1 

Zarzuty o charakterze proceduralnym  0 1 0 1 

Analiza dostępności dla osób niepełnosprawnych  0 1 0 1 

Godziny otwarcia  0 1 0 1 

Plan inwestycyjny dla subregionów objętych OSI 
problemowymi  

0 1 0 1 

 

Działanie 6.2 

RPMA.06.02.00-IP.01-14-043/16 

Spośród 15 złożonych odwołań, w połowie przypadków odwoływano się od oceny kryteriów programu 

rewitalizacji (ośmiokrotnie). W obu ocena nie uległa zmianie.  

N=15 uwzględni
one 

nieuwzglę
dnione 

pozostałe Σ 

Program rewitalizacji 0 8 0 8 

Kwalifikowalność wydatków  1 0 0 1 

Zgodność z Regulaminem Konkursu / 
formularzem projektu pozakonkursowego  

1 0 0 1 

 

Działanie 7.1 

RPMA.07.01.00-IP.01-14-019/16 

Spośród 7 złożonych odwołań, wyraźnie najwięcej zastrzeżeń budziło kryterium Gotowość projektu do 

realizacji 

– wskazano na nie w 4 na 7 rozstrzygniętych przypadków; uzasadnienia wnioskodawców nie zostały 

uwzględnione.  
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N=7 uwzględni
one 

nieuwzglę
dnione 

pozostałe Σ 

Gotowość projektu do realizacji 0 3 1 4 

Kompletność złożonego Wniosku o 
dofinansowanie projektu oraz załączników  

1 0 0 1 

Zgodność z Regulaminem Konkursu / fiszką 
projektu  

1 0 0 1 

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

1 0 0 1 

Zgodność z zapisami UP w zakresie warunków 
dla dróg lokalnych. 

1 0 0 1 

 

Działanie 9.1 

RPMA.09.01.00- IP.01-14-035/17  

W tym naborze widoczna jest pewna koncentracja w kryteriach, w których odwoływali się wnioskodawcy. 

Wszyscy odwołujący wskazali na niezasadność oceny w kryteriach Adekwatność doboru grupy docelowej 

objętej wsparciem w projekcie i Spójność zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu oraz 

trafność doboru i opisu zadań, która jednak na ogół nie zostawały uznane. Także pozostałe w przypadku 

pozostałych kryteriów, pojawiających się w dwóch odwołaniach każde, siła argumentacji wnioskodawców 

była ograniczona.  

N=3 uwzględni
one 

nieuwzglę
dnione 

pozostałe Σ 

Adekwatność doboru grupy docelowej objętej 
wsparciem w projekcie  

1 2 0 3 

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

0 3 0 3 

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

0 2 0 2 

Osiągnięcie w ramach projektu 
skwantyfikowanych rezultatów  

1 1 0 2 

Doświadczenie Wnioskodawcy i partnerów (o ile 
dotyczy)  

0 2 0 2 

Efektywność kosztowa projektu i prawidłowość 
sporządzenia budżetu  

0 2 0 2 
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RPMA.09.01.00-IP.01-14-002/15 

W analizowanych naborze 20 spośród 58 odwołujących się wnioskodawców podważyło oceny ekspertów 

w zakresie kryterium Zgodność z Regulaminem Konkursu / fiszką projektu, z czego 14 skutecznie. Kolejne 

kryteria oprotestowywało po 10 wnioskodawców. Łącznie 11 kryteriów pojawiło się w częściej niż 

trzykrotnie, przy czym skuteczność odwołań jest bardzo zróżnicowana między kryteriami. Na uwagę 

zasługuje kryterium zgodności projektu opisanego we wniosku o dofinansowanie z zasadą równości szans 

kobiet i mężczyzn, w oparciu o standard minimum, które było oprotestowywane 7 razy i w każdy 

przypadku rozstrzygniecie było na korzyść wnioskodawcy. 

N=58 uwzględnio
ne 

nieuwzględ
nione 

pozostałe Σ 

Zgodność z Regulaminem Konkursu / fiszką 
projektu  

14 6 0 20 

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

5 5 0 10 

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%  

2 8 0 10 

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

1 7 0 8 

Adekwatność doboru grupy docelowej 
objętej wsparciem w projekcie  

2 6 0 8 

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

2 6 0 8 

Zgodność interwencji z programem 
operacyjnym RPO WM 2014-2020 oraz 

1 6 0 7 
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Działaniem opisanym w SZOOP RPO WM 
2014-2020  

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

7 0 0 7 

Osiągnięcie w ramach projektu 
skwantyfikowanych rezultatów  

4 3 0 7 

Efektywność kosztowa projektu i 
prawidłowość sporządzenia budżetu  

1 5 0 6 

Zarzuty o charakterze proceduralnym  2 2 0 4 

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

2 1 0 3 

Sposób zarządzania projektem  0 3 0 3 

Zgodność projektu z zasadą równości szans 
i niedyskryminacji w tym dostępności dla 
osób z niepełnosprawnościami  

2 0 0 2 

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  

0 2 0 2 

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  

0 2 0 2 

Doświadczenie Wnioskodawcy i partnerów 
(o ile dotyczy)  

0 2 0 2 

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

1 0 0 1 

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

0 1 0 1 
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Wsparcie osób lub rodzin zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
odbywa się na obszarach objętych 
rewitalizacją  

0 1 0 1 

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  

0 1 0 1 

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  

0 0 1 1 

 

RPMA.09.01.00-IP.01-14-018/16 

Spośród 16 złożonych w tym naborze odwołań, w połowie przypadków odwoływano się od oceny 

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

mężczyzn, w oparciu o standard minimum, a w co czwartym przypadku - kryteriów Adekwatność doboru 

grupy docelowej objętej wsparciem w projekcie i W przypadku objęcia wsparciem w ramach projektu 

osób bezrobotnych, preferowane będą osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy zgodnie z ustawą z 

dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Pozostałe kryteria, choć dosyć 

liczne, nie stanowiły częstej podstawy odwołań. Skuteczność odwołań cechuje się zróżnicowaniem 

między kryteriami. 

N=16 uwzględni
one 

nieuwzglę
dnione 

pozostałe Σ 

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

0 8 0 8 

Adekwatność doboru grupy docelowej 
objętej wsparciem w projekcie  

2 2 0 4 

W przypadku objęcia wsparciem w ramach 
projektu osób bezrobotnych, preferowane 
będą osoby zakwalifikowane do III profilu 
pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 
2004 r. o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy. 

1 3 0 4 
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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%  

2 1 0 3 

Efektywność kosztowa projektu i 
prawidłowość sporządzenia budżetu  

1 2 0 3 

Zgodność projektu z zasadą równości szans i 
niedyskryminacji w tym dostępności dla 
osób z niepełnosprawnościami Zgodność 
projektu z zasadą równości szans i 
niedyskryminacji w tym dostępności dla 
osób z niepełnosprawnościami  

0 2 0 2 

Osiągnięcie w ramach projektu 
skwantyfikowanych rezultatów  

2 0 0 2 

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

1 1 0 2 

Zgodność z Regulaminem Konkursu / fiszką 
projektu  

0 1 0 1 

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

0 1 0 1 

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

0 1 0 1 

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

1 0 0 1 

Sposób zarządzania projektem  1 0 0 1 
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W przypadku, gdy projekt obejmuje 
wsparcie w postaci szkoleń prowadzących 
do uzyskania kwalifikacji zawodowych 
muszą zostać one zweryfikowane poprzez 
przeprowadzenie odpowiedniego 
sprawdzenia przyswojonej wiedzy i 
uzyskanych kwalifikacji (np. w formie 
egzaminu) oraz być potwierdzone 
odpowiednim dokumentem (np. 
certyfikatem)  

1 0 0 1 

 

RPMA.09.01.00-IP.01-14-022/16 

Nie widać wyraźnych prawidłowości w zakresie kryteriów, na które powoływali się w odwołaniach 

wnioskodawcy. Pięć kryteriów zostało wskazanych przez 3 wnioskodawców każde. 

N=11 uwzględni
one 

nieuwzglę
dnione 

pozostałe Σ 

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

0 3 0 3 

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

0 3 0 3 

Doświadczenie Wnioskodawcy i partnerów (o 
ile dotyczy)  

0 3 0 3 

Efektywność kosztowa projektu i 
prawidłowość sporządzenia budżetu  

1 2 0 3 

Adekwatność doboru grupy docelowej objętej 
wsparciem w projekcie  

0 3 0 3 

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

0 2 0 2 

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

0 2 0 2 

Zgodność projektu opisanego we wniosku o 
dofinansowanie z Regionalnym Programem 
Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 
2014-2020, Działaniem/ Poddziałaniem 
opisanym w SZOOP RPO WM 2014-2020 oraz 
Regulaminem konkursu. 

1 1 0 2 
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Każdy uczestnik projektu podpisuje kontrakt 
socjalny lub dokument zawierający elementy 
analogiczne do kontraktu socjalnego. 

1 1 0 2 

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

1 0 0 1 

Osiągnięcie w ramach projektu 
skwantyfikowanych rezultatów  

0 1 0 1 

Wnioskodawca zapewnia, że usługi aktywnej 
integracji o charakterze społecznym i 
zawodowym, a także usługi asystenckie, będą 
realizowane wyłącznie przez osoby 
przygotowane/podmioty wyspecjalizowane w 
tym zakresie. 

0 1 0 1 

Wnioskodawca zobowiązuje się do współpracy 
z akredytowanym Ośrodkiem Wsparcia 
Ekonomii Społecznej działającym w 
subregionie w którym realizowany jest 
projekt. 

0 1 0 1 

W przypadku realizacji 2 typu projektu w 
sytuacji objęcia wsparciem w ramach projektu 
osób bezrobotnych, preferowane będą osoby 
zakwalifikowane do III profilu pomocy zgodnie 
z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  

0 1 0 1 

 

RPMA.09.01.00-IP.01-14-028/16 

W tym naborze złożono 7 odwołań z których dwa kryteria były dominujące (po 4 wnioski): Spójność zadań 

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

kosztowa projektu i prawidłowość sporządzenia budżetu. Trzy odwołania podważały ocenę kryterium 

Osiągnięcie w ramach projektu skwantyfikowanych rezultatów. 

N=7 uwzględni
one 

nieuwzglę
dnione 

pozostałe Σ 

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

1 3 0 4 

Efektywność kosztowa projektu i prawidłowość 
sporządzenia budżetu  

2 2 0 4 

Osiągnięcie w ramach projektu 
skwantyfikowanych rezultatów 

0 3 0 3 
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Zgodność projektu z celami RPO WM 2014-2020 
oraz z diagnozą zawartą w RPO WM 2014-2020  

0 2 0 2 

Adekwatność doboru grupy docelowej objętej 
wsparciem w projekcie  

1 1 0 2 

Sposób zarządzania projektem  1 1 0 2 

Zgodność projektu z zasadą równości szans i 
niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami  

0 1 0 1 

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

0 1 0 1 

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

0 1 0 1 

Doświadczenie Wnioskodawcy i partnerów (o ile 
dotyczy)  

0 1 0 1 

Zarzuty o charakterze proceduralnym  0 1 0 1 

Ośrodek Pomocy Społecznej zobowiązuje się, że 
usługi aktywnej integracji o charakterze 
zawodowym będą realizowane przez podmioty 
wyspecjalizowane w tym zakresie. 

1 0 0 1 

W przypadku objęcia wsparciem w ramach 
projektu osób bezrobotnych, preferowane będą 
osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy 
zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  

(W przypadku objęcia wsparciem w ramach 
projektu osób bezrobotnych, preferowane będą 
osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy 
zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) 

0 1 0 1 

Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia, że 
preferowane do objęcia wsparciem w ramach 
projektu są osoby lub rodziny korzystające z 
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 
2014-2020 (PO PŻ), a zakres wsparcia dla tych 
osób lub rodzin nie będzie powielał działań, które 
dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z 
PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o 
których mowa w PO PŻ. 

0 1 0 1 

Zgodność projektu opisanego we wniosku o 
dofinansowanie z Regionalnym Programem 

0 1 0 1 
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Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 
2014-2020, Działaniem/ Poddziałaniem opisanym 
w SZOOP RPO WM 2014-2020 oraz Regulaminem 
konkursu. 

Projekt zakłada osiągnięcie wśród uczestników 
projektu wskaźników efektywności społecznej  i 
efektywności zatrudnieniowej: 

-w odniesieniu do osób zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym minimalny poziom 
efektywności społecznej wynosi 34%, a 
minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej 
wynosi 22%.  

- w odniesieniu do osób o znacznym stopniu 
niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością 
intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi minimalny poziom efektywności 
społecznej wynosi 34%, a minimalny poziom 
efektywności zatrudnieniowej wynosi 12%. 

0 1 0 1 

 

RPMA.09.01.00-IP.01-14-040/17 

Nie widać prawidłowości w zakresie kryteriów, na które powoływali się w odwołaniach wnioskodawcy. 

N=7 uwzględni
one 

nieuwzglę
dnione 

pozostałe Σ 

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

1 1 0 2 

Osiągnięcie w ramach projektu 
skwantyfikowanych rezultatów  

1 1 0 2 

Adekwatność doboru grupy docelowej objętej 
wsparciem w projekcie  

1 1 0 2 

Zgodność z prawodawstwem krajowym i unijnym 
w zakresie pomocy publicznej  

0 1 0 1 

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

0 1 0 1 

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

1 0 0 1 

Doświadczenie Wnioskodawcy i partnerów (o ile 
dotyczy)  

1 0 0 1 

Sposób zarządzania projektem  1 0 0 1 
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Efektywność kosztowa projektu i prawidłowość 
sporządzenia budżetu  

1 0 0 1 

Zarzuty o charakterze proceduralnym  0 1 0 1 

Zgodność projektu opisanego we wniosku o 
dofinansowanie z Regionalnym Programem 
Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 
2014-2020, Działaniem/ Poddziałaniem 
opisanym w SZOOP RPO WM 2014-2020 oraz 
Regulaminem konkursu. 

1 0 0 1 

 

Poddziałanie 9.2.1 

RPMA.09.02.01-IP.01-14-012/15 

Połowa z 10 złożonych w tym naborze odwołań argumentowała za weryfikacją oceny w kryterium 

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

niepełnosprawnościami (F.15). W pozostałych przypadkach oprotestowywane kryteria dotyczyły 1-2 

wnioskujących i trudno wysnuć na ich podstawie silny wniosek co do skuteczności odwołań. 

N=10 uwzględni
one 

nieuwzglę
dnione 

pozostałe Σ 

Zgodność projektu z zasadą równości szans i 
niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami  

2 3 0 5 

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

1 1 0 2 

Wnioskodawca zapewnia, że inwestycje w 
infrastrukturę, w ramach cross-financingu, będą 
finansowane wyłącznie, jeżeli zostanie 
zagwarantowana trwałość inwestycji z EFS 

1 1 0 2 

Wnioskodawca zapewnia, że preferowane do 
objęcia wsparciem w ramach projektu są osoby 
lub rodziny korzystające z Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 
(PO PŻ), a zakres wsparcia dla tych osób lub 
rodzin nie będzie powielał działań, które dana 
osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO 
PŻ w ramach działań towarzyszących, o których 
mowa w PO PŻ  

2 0 0 2 

Zgodność z Regulaminem Konkursu / fiszką 
projektu  

0 1 0 1 
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Wnioskodawca w okresie realizacji projektu 
prowadzi biuro projektu na terenie 
województwa mazowieckiego  

0 1 0 1 

Adekwatność doboru grupy docelowej objętej 
wsparciem w projekcie  

1 0 0 1 

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

1 0 0 1 

Doświadczenie Wnioskodawcy i partnerów (o ile 
dotyczy)  

1 0 0 1 

Sposób zarządzania projektem  1 0 0 1 

Efektywność kosztowa projektu i prawidłowość 
sporządzenia budżetu  

1 0 0 1 

Wnioskodawca zapewnia, że wsparcie dla dzieci 
z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu 
funkcji opiekuńczo-wychowawczych (m.in. grupa 
docelowe wsparcia, formy wsparcia, zasady 
tworzenia i funkcjonowania), odbywa się zgodnie 
z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej i przepisów 
wykonawczych do ustawy oraz z 
„Ogólnoeuropejskimi wytycznymi dotyczącymi 
przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki 
świadczonej na poziomie lokalnych społeczności” 
i dokumentem „Wykorzystanie funduszy Unii 
Europejskiej w celu przejścia od opieki 
instytucjonalnej do opieki świadczonej na 
poziomie lokalnych społeczności zestaw- 
narzędzi”. 

0 1 0 1 

Wnioskodawca zapewnia, że projekt obejmuje 
wsparcie istniejących lub nowo tworzonych 
placówek środowiskowych wsparcia dziennego 
dla dzieci i młodzieży – prowadzonych w formie 
opiekuńczej, specjalistycznej i w formie pracy 
podwórkowej prowadzonej przez wychowawcę. 
Wnioskodawca zapewnia, że w wyniku realizacji 
projektu zwiększy się liczba miejsc w tych 
placówkach. 

0 1 0 1 

Wnioskodawca zapewnia, że w wyniku realizacji 
projektu nastąpi rozszerzenie oferty wsparcia o 
ile była dotychczas świadczona przez istniejącą 
placówkę 

0 1 0 1 

Maksymalny koszt wsparcia 1 osoby, dotyczący 
sytuacji, kiedy realizowane jest wsparcie w 
zakresie tworzenia i finansowania 

0 1 0 1 
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funkcjonowania dziennych form wsparcia dla 
dzieci i młodzieży prowadzonych w formie 
opiekuńczej i specjalistycznej - przez okres 36 
miesięcy (maksymalny okres realizacji projektu) 
wynosi 22400,00 PLN, przez okres 24 miesięcy 
17600,00PLN, przez okres 12 miesięcy – 
12800,00 PLN. 

 

RPMA.09.02.01-IP.01-14-016/16 

W analizowanym naborze spośród 11 odwołań tylko jedno kryterium bywało oprotestowywane częściej 

niż zwykle (Wnioskodawca zapewnia, że projekt prowadzi każdorazowo do zwiększenia liczby osób 

objętych wsparciem oraz zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług społecznych prowadzonych przez 

danego Wnioskodawcę w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu. 

Liczba osób objętych wsparciem oraz liczba miejsc świadczenia usług społecznych są zwiększane 

wyłącznie w ramach usług świadczonych w lokalnej społeczności).  

N=11 uwzględni
one 

nieuwzglę
dnione 

pozostałe Σ 

Wnioskodawca zapewnia, że projekt prowadzi 
każdorazowo do zwiększenia liczby osób 
objętych wsparciem oraz zwiększenia liczby 
miejsc świadczenia usług społecznych 
prowadzonych przez danego Wnioskodawcę w 
stosunku do danych z roku poprzedzającego rok 
rozpoczęcia realizacji projektu. Liczba osób 
objętych wsparciem oraz liczba miejsc 
świadczenia usług społecznych są zwiększane 
wyłącznie w ramach usług świadczonych w 
lokalnej społeczności  

0 3 1 4 

Osiągnięcie w ramach projektu 
skwantyfikowanych rezultatów. 

1 1 0 2 

Adekwatność doboru grupy docelowej objętej 
wsparciem w projekcie  

1 1 0 2 

Wnioskodawca zapewnia, że preferowane do 
objęcia wsparciem w ramach projektu są osoby 
lub rodziny korzystające z Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 
(PO PŻ), a zakres wsparcia dla tych osób lub 
rodzin nie będzie powielał działań, które dana 
osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO 
PŻ w ramach działań towarzyszących, o których 
mowa w PO PŻ  

1 1 0 2 

Zgodność z Regulaminem Konkursu / fiszką 
projektu  

1 0 0 1 
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Zgodność projektu z celami RPO WM 2014-2020 
oraz z diagnozą zawartą w RPO WM 2014-2020  

1 0 0 1 

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

1 0 0 1 

Wnioskodawca zapewnia, że inwestycje w 
infrastrukturę, w ramach cross-financingu, będą 
finansowane wyłącznie, jeżeli zostanie 
zagwarantowana trwałość inwestycji z EFS 

0 1 0 1 

Zarzuty o charakterze proceduralnym  0 1 0 1 

Średni koszt wsparcia 1 osoby w zakresie 
tworzenia i funkcjonowania usług społecznych 
dla osób niesamodzielnych przez okres 24 
miesięcy wynosi nie więcej niż 32 000,00 PLN 

1 0 0 1 

 

RPMA.09.02.01-IP.01-14-027/16 

Nie widać prawidłowości w zakresie kryteriów, na które powoływali się w odwołaniach wnioskodawcy. 

N=3 uwzględni
one 

nieuwzglę
dnione 

pozostałe Σ 

Zgodność projektu z zasadą równości szans i 
niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami  

0 1 1 2 

Zgodność projektu z zasadą równości szans 
kobiet i mężczyzn  

0 1 0 1 

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

0 0 1 1 

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

0 0 1 1 

Projekt skierowany jest do grup docelowych 
zamieszkałych na terenie województwa 
mazowieckiego  

0 0 1 1 

Osiągnięcie w ramach projektu 
skwantyfikowanych rezultatów  

0 1 0 1 

Adekwatność doboru grupy docelowej objętej 
wsparciem w projekcie  

0 1 0 1 

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

0 1 0 1 
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Efektywność kosztowa projektu i prawidłowość 
sporządzenia budżetu  

0 1 0 1 

Zarzuty o charakterze proceduralnym  0 1 0 1 

Okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące 0 0 1 1 

Zgodność projektu opisanego we wniosku o 
dofinansowanie z Regionalnym Programem 
Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 
2014-2020, Działaniem/ Poddziałaniem 
opisanym w SZOOP RPO WM 2014-2020 oraz 
Regulaminem konkursu. 

0 0 1 1 

Wsparcie będzie kierowane do rodzinnych form 
pieczy zastępczej lub placówek opiekuńczo-
wychowawczych do 14 dzieci  

0 0 1 1 

Wnioskodawca zobowiązuje się do zachowania 
trwałości miejsc w mieszkaniach wspomaganych 
utworzonych w ramach projektu po zakończeniu 
realizacji projektu, co najmniej przez okres 24 
miesięcy  

0 0 1 1 

Wnioskodawca zapewnia, że wsparcie każdego 
uczestnika projektu odbywa się na podstawie 
ścieżki reintegracji, z uwzględnieniem diagnozy 
sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, 
predyspozycji, potrzeb uczestnika  

0 0 1 1 

 

RPMA.09.02.01-IP.01-14-036/17  

Nie widać prawidłowości w zakresie kryteriów, na które powoływali się w odwołaniach wnioskodawcy. 

N=3 uwzględni
one 

nieuwzglę
dnione 

pozostałe Σ 

Zgodność z prawodawstwem krajowym i unijnym 
w zakresie pomocy publicznej  

1 0 0 1 

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

0 1 0 1 

Osiągnięcie w ramach projektu 
skwantyfikowanych rezultatów  

0 1 0 1 

Adekwatność doboru grupy docelowej objętej 
wsparciem w projekcie  

0 1 0 1 

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

0 1 0 1 

Sposób zarządzania projektem  1 0 0 1 
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Efektywność kosztowa projektu i prawidłowość 
sporządzenia budżetu  

0 1 0 1 

Zgodność projektu opisanego we wniosku o 
dofinansowanie z Regionalnym Programem 
Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 
2014-2020, Działaniem/ Poddziałaniem 
opisanym w SZOOP RPO WM 2014-2020 oraz 
Regulaminem konkursu. 

0 1 0 1 

 

RPMA.09.02.01-IP.01-14-038/17  

Nie widać prawidłowości w zakresie kryteriów, na które powoływali się w odwołaniach wnioskodawcy. 

N=3 uwzględni
one 

nieuwzglę
dnione 

pozostałe Σ 

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

0 1 0 1 

Osiągnięcie w ramach projektu 
skwantyfikowanych rezultatów 

0 1 0 1 

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

0 1 0 1 

Sposób zarządzania projektem  0 1 0 1 

Efektywność kosztowa projektu i prawidłowość 
sporządzenia budżetu  

0 1 0 1 

Wnioskodawca zapewnia trwałość miejsc 
świadczenia usług społecznych utworzonych w 
ramach projektu w placówkach wsparcia 
dziennego po zakończeniu realizacji projektu, co 
najmniej przez okres 24 miesięcy 

0 1 0 1 

 

Poddziałanie 10.1.1 

RPMA.10.01.01-IP.01-14-009/15 

W tym naborze odnotowujemy długą listę kryteriów, w kwestii oceny których nieskuteczni wnioskodawcy 

się odwoływali. Wśród nich najczęściej wskazywanym było kryterium Zgodność z Regulaminem Konkursu 

/ fiszką projektu (35 wskazań), na drugim miejscu uplasowało się kryterium Przedsięwzięcia finansowane 

w ramach projektu ze środków EFS stanowią uzupełnienie działań prowadzonych przez szkoły lub placówki 

systemu oświaty przed rozpoczęciem realizacji projektu. Nakłady ponoszone na rzecz powyższych 

przedsięwzięć nie zmniejszą się w stosunku do okresu 12 miesięcy poprzedzających realizację projektu (31 

wskazań), natomiast kolejne 5 kryteriów (Efektywność kosztowa projektu i prawidłowość sporządzenia 
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budżetu, Zgodność projektu z celami RPO WM 2014-2020 oraz z diagnozą zawartą w RPO WM 2014-2020, 

Wnioskodawca przed przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu przeprowadza diagnozę 

potrzeb szkół lub placówek systemu oświaty w zakresie obszaru wsparcia, uwzględniającą inwentaryzację 

posiadanego sprzętu (ze szczególnym uwzględnieniem sprzętu zakupionego ze środków UE we 

wcześniejszych perspektywach finansowych i wciąż używanego) i zatwierdzaną przez organ prowadzący, 

oraz zapewnia zgodność proponowanego w projekcie wsparcia z przeprowadzoną diagnozą, 

Adekwatność doboru grupy docelowej objętej wsparciem w projekcie, Spójność zadań przewidzianych do 

realizacji w ramach projektu oraz trafność doboru i opisu zadań odnotowało powyżej 20 wskazań). 9 

kryteriów zostało oprotestowane przez 10-20 wnioskujących. Na tym tle skuteczność odwołań w 

najsilniej oprotestowywanych kryteriach jest dosyć niska. 

N=149 uwzględni
one 

nieuwzglę
dnione 

pozostałe Σ 

Zgodność z Regulaminem Konkursu / fiszką 
projektu  

6 28 1 35 

Przedsięwzięcia finansowane w ramach projektu 
ze środków EFS stanowią uzupełnienie działań 
prowadzonych przez szkoły lub placówki systemu 
oświaty przed rozpoczęciem realizacji projektu. 
Nakłady ponoszone na rzecz powyższych 
przedsięwzięć nie zmniejszą się w stosunku do 
okresu 12 miesięcy poprzedzających realizację 
projektu  

0 31 0 31 

Efektywność kosztowa projektu i prawidłowość 
sporządzenia budżetu  

6 20 0 26 

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

5 17 0 22 

Wnioskodawca przed przygotowaniem wniosku 
o dofinansowanie projektu przeprowadza 
diagnozę potrzeb szkół lub placówek systemu 
oświaty w zakresie obszaru wsparcia, 
uwzględniającą inwentaryzację posiadanego 
sprzętu (ze szczególnym uwzględnieniem sprzętu 
zakupionego ze środków UE we wcześniejszych 
perspektywach finansowych i wciąż używanego) 
i zatwierdzaną przez organ prowadzący, oraz 
zapewnia zgodność proponowanego w projekcie 
wsparcia z przeprowadzoną diagnozą  

6 16 0 22 

Adekwatność doboru grupy docelowej objętej 
wsparciem w projekcie  

5 16 0 21 

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

8 13 0 21 
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Zgodność interwencji z programem operacyjnym 
RPO WM 2014-2020 oraz Działaniem opisanym w 
SZOOP RPO WM 2014-2020  

5 14 0 19 

Projekt przewiduje monitorowanie nabycia 
kompetencji kluczowych przez 
uczniów/kwalifikacji lub kompetencji przez 
nauczycieli  

3 15 0 18 

Osiągnięcie w ramach projektu 
skwantyfikowanych rezultatów  

7 9 0 16 

Wnioskodawca zapewnia, że stworzone w 
ramach projektu materiały edukacyjne i 
szkoleniowe podlegają otwartemu, publicznemu 
udostępnianiu. 

2 14 0 16 

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

6 8 0 14 

Doświadczenie Wnioskodawcy i partnerów (o ile 
dotyczy)  

6 7 0 13 

Zgodność projektu z zasadą równości szans i 
niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami  

3 8 0 11 

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

4 7 0 11 

Wnioskodawca gwarantuje, że zakupione w 
ramach projektu pomoce sprzęt/wyposażenie, a 
także zdobyte przez przeszkolonych nauczycieli 
wiedza i umiejętności będą wykorzystywane w 
ciągu 1-go roku po zakończeniu projektu  

1 9 0 10 

Sposób zarządzania projektem  4 5 0 9 

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

4 3 0 7 

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

0 6 0 6 

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

0 6 0 6 

Działania podejmowane w ramach projektu 
uwzględniają indywidualne potrzeby rozwojowe 

1 3 0 4 
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i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne 
uczniów/słuchaczy objętych wsparciem  

Zarzuty o charakterze proceduralnym  2 2 0 4 

Zgodność projektu opisanego we wniosku o 
dofinansowanie z Regionalnym Programem 
Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 
2014-2020, Działaniem/ Poddziałaniem 
opisanym w SZOOP RPO WM 2014-2020 oraz 
Regulaminem konkursu. 

1 3 0 4 

Zgodność z prawodawstwem krajowym i unijnym 
w zakresie pomocy publicznej  

1 1 0 2 

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

2 0 0 2 

Projekt uwzględnia współpracę z rodzicami w 
procesie wsparcia uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi (dotyczy typu projektu 
nr 4). 

2 0 0 2 

Zgodność projektu opisanego we wniosku o 
dofinansowanie z prawodawstwem krajowym w 
tym z ustawą Prawo zamówień publicznych. 

1 0 0 1 

Projekt skierowany jest do grup docelowych 
zamieszkałych na terenie województwa 
mazowieckiego  

0 1 0 1 

Okres realizacji projektu nie przekracza 24 
miesięcy. 

0 1 0 1 

Trafność opisanej analizy ryzyka nieosiągnięcia 
założeń projektu (trafność opisanej analizy 
ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu) 

0 1 0 1 

Wnioskodawca/Partner zapewnia wkład własny 
w wysokości minimum 10%. 

0 1 0 1 

Projekt wspiera szkoły lub placówki systemu 
oświaty z obszarów wiejskich. 

1 0 0 1 

Wnioskodawca przed przygotowaniem wniosku 
o dofinansowanie projektu przeprowadza 
diagnozę potrzeb szkół lub placówek systemu 
oświaty w zakresie obszaru wsparcia, 
uwzględniającą inwentaryzację posiadanego 
sprzętu, ze szczególnym uwzględnieniem sprzętu 
zakupionego ze środków UE we wcześniejszych 
perspektywach finansowych i wciąż używanego 
(o ile w projekcie przewidziano zakup sprzętu) i 

1 0 0 1 
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zatwierdzaną przez organ prowadzący, oraz 
zapewnia zgodność proponowanego w projekcie 
wsparcia z przeprowadzoną diagnozą. 

 

RPMA.10.01.01-IP.01-14-031/16 

W niniejszym naborze wnioskodawcy zgłosili względnie dużo protestów do ocen ekspertów. Najczęściej 

zgłaszane do weryfikacji kryteria odnotowały między 19 a 25 protestów: Efektywność kosztowa projektu 

i prawidłowość sporządzenia budżetu, Adekwatność doboru grupy docelowej objętej wsparciem w 

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

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

Osiągnięcie w ramach projektu skwantyfikowanych rezultatów – pozostałe 12 lub poniżej.  

N=52 uwzględni
one 

nieuwzglę
dnione 

pozostałe Σ 

Efektywność kosztowa projektu i prawidłowość 
sporządzenia budżetu  

7 17 1 25 

Adekwatność doboru grupy docelowej objętej 
wsparciem w projekcie  

6 16 1 23 

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

5 14 1 20 

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

6 12 1 19 

Osiągnięcie w ramach projektu 
skwantyfikowanych rezultatów  

5 13 1 19 

Doświadczenie Wnioskodawcy i partnerów (o ile 
dotyczy)  

4 7 1 12 

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

7 3 1 11 

Sposób zarządzania projektem  4 7 0 11 

Zarzuty o charakterze proceduralnym  2 4 0 6 

Wnioskodawca zapewnia, że w przypadku 
tworzenia w ramach projektu materiałów 
edukacyjnych i szkoleniowych zostaną one 
opublikowane na licencjach Creative Commons 
Uznanie Autorstwa lub innych, kompatybilnych 
wolnych licencjach. 

2 3 0 5 

Wnioskodawca zapewnia osiągnięcie w okresie 
do 6 miesięcy od daty zakończenia realizacji 
projektu gotowości technicznej w zakresie 
wykorzystania narzędzi TIK, w które zostały 

0 5 0 5 
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wyposażone objęte wsparciem szkoła/szkoły dla 
dzieci i młodzieży, w tym szkoła/szkoły specjalne 
samodzielne i funkcjonujących w placówkach. 

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

1 3 0 4 

Wnioskodawcą w ramach projektu jest: organ 
prowadzący objętych wsparciem szkoły/szkół dla 
dzieci i młodzieży, w tym szkoły/szkół 
specjalnych samodzielnych i funkcjonujących w 
placówkach lub podmiot posiadający co najmniej 
3- letnie doświadczenie w obszarze kształcenia 
ogólnego (z wyłączeniem osób fizycznych innych 
niż prowadzące działalność gospodarczą lub 
oświatową na podstawie odrębnych przepisów) 
w partnerstwie z organem prowadzącym 

0 3 0 3 

Okres realizacji projektu nie przekracza 24 
miesięcy. 

1 1 0 2 

Projekt sprzyja oszczędnemu, efektywnemu i 
wydajnemu wydatkowaniu środków oraz 
zapewnia realizację wskaźników z zachowaniem 
efektywności kosztowej  

0 2 0 2 

Zgodność projektu opisanego we wniosku o 
dofinansowanie z Regionalnym Programem 
Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 
2014-2020, Działaniem/ Poddziałaniem 
opisanym w SZOOP RPO WM 2014-2020 oraz 
Regulaminem konkursu. 

1 1 0 2 

Wsparcie w ramach projektu obejmuje wyłącznie 
szkołę/szkoły dla dzieci i młodzieży, które 
osiągają najsłabsze wyniki edukacyjne, przy czym 
warunek ten nie dotyczy szkoły/szkół specjalnych 
- samodzielnych i funkcjonujących w placówkach. 

1 1 0 2 

Zgodność projektu z zasadą równości szans i 
niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami  

1 0 0 1 

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

0 1 0 1 

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

0 1 0 1 
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Trafność opisanej analizy ryzyka nieosiągnięcia 
założeń projektu  

0 1 0 1 

Wnioskodawca zapewnia, że inwestycje w 
infrastrukturę, w ramach cross-financingu, będą 
finansowane wyłącznie, jeżeli zostanie 
zagwarantowana trwałość inwestycji z EFS 

0 1 0 1 

Projekt zakłada wsparcie uczniów w zakresie 
rozwijania kompetencji kluczowych oraz 
kształtowania właściwych postaw/umiejętności 
niezbędnych na rynku pracy. 

0 1 0 1 

Projekt przewiduje monitorowanie nabycia 
kwalifikacji lub kompetencji przez nauczycieli. 

0 1 0 1 

 

Poddziałanie 10.1.2 

RPMA.10.01.02-IP.01-14-014/16 

W tym poddziałaniu obserwujemy długą listę kryteriów, co do oceny których nieskuteczni wnioskodawcy 

się odwoływali. Wśród nich najczęściej wskazywanym było kryterium Działania projektowe dotyczą 

uczniów i nauczycieli szkół lub placówek systemu oświaty zlokalizowanych na terenie Warszawskiego 

Obszaru Funkcjonalnego planowanego do objęcia wsparciem przy pomocy instrumentu ZIT, w których 

uczniowie uzyskują najsłabsze wyniki edukacyjne (9 wskazań) oraz kryteria Adekwatność doboru grupy 

docelowej objętej wsparciem w projekcie, Spójność zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu 

oraz trafność doboru i opisu zadań, Efektywność kosztowa projektu i prawidłowość sporządzenia budżetu 

(7 wskazań). Pozostałe kryteria są mniej liczne (max. 4 wskazania). W przypadku wybranych kryteriów 

skuteczność pozostaje ponadprzeciętnie wysoka, np. Adekwatność doboru grupy docelowej objętej 

wsparciem w projekcie lub Spójność zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu oraz trafność 

doboru i opisu zadań.  

N=26 uwzględni
one 

nieuwzglę
dnione 

pozostałe Σ 

Działania projektowe dotyczą uczniów i 
nauczycieli szkół lub placówek systemu oświaty 
zlokalizowanych na terenie Warszawskiego 
Obszaru Funkcjonalnego planowanego do 
objęcia wsparciem przy pomocy instrumentu ZIT, 
w których uczniowie uzyskują najsłabsze wyniki 
edukacyjne  

1 7 1 9 

Adekwatność doboru grupy docelowej objętej 
wsparciem w projekcie  

5 2 0 7 

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

6 1 0 7 
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Efektywność kosztowa projektu i prawidłowość 
sporządzenia budżetu  

3 4 0 7 

Osiągnięcie w ramach projektu 
skwantyfikowanych rezultatów  

4 0 0 4 

Doświadczenie Wnioskodawcy i partnerów (o ile 
dotyczy)  

2 2 0 4 

Wnioskodawca przed przygotowaniem wniosku 
o dofinansowanie projektu przeprowadza 
diagnozę potrzeb szkół lub placówek systemu 
oświaty w zakresie obszaru wsparcia, 
uwzględniającą inwentaryzację posiadanego 
sprzętu, ze szczególnym uwzględnieniem sprzętu 
zakupionego ze środków UE we wcześniejszych 
perspektywach finansowych i wciąż używanego 
(o ile w projekcie przewidziano zakup sprzętu) i 
zatwierdzaną przez organ prowadzący, oraz 
zapewnia zgodność proponowanego w projekcie 
wsparcia z przeprowadzoną diagnozą. 

1 3 0 4 

Projekt przewiduje monitorowanie nabycia 
kompetencji kluczowych przez uczniów oraz 
kwalifikacji lub kompetencji przez nauczycieli 
(jeżeli projekt dotyczy wsparcia nauczycieli)  

0 4 0 4 

Wnioskodawca oświadcza, że przedsięwzięcia 
finansowane w ramach projektu ze środków EFS 
stanowią uzupełnienie działań prowadzonych 
przez szkoły lub placówki systemu oświaty przed 
rozpoczęciem realizacji projektu. Nakłady 
ponoszone na rzecz powyższych przedsięwzięć 
nie zmniejszą się w stosunku do okresu 12 
miesięcy poprzedzających realizację projektu  

0 4 0 4 

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

3 0 0 3 

Wnioskodawca uprawniony do składania 
wniosku. 

0 2 0 2 

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

0 2 0 2 

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

1 1 0 2 

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

2 0 0 2 
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Wnioskodawca gwarantuje, że zakupione w 
ramach projektu pomoce sprzęt/wyposażenie, a 
także zdobyte przez przeszkolonych nauczycieli 
wiedza i umiejętności będą wykorzystywane w 
ciągu 1-go roku po zakończeniu projektu  

0 2 0 2 

Wnioskodawca zapewnia, że stworzone w 
ramach projektu materiały edukacyjne i 
szkoleniowe podlegają otwartemu, publicznemu 
udostępnianiu. 

0 2 0 2 

Projekt przewiduje monitorowanie nabycia 
kompetencji kluczowych przez 
uczniów/kwalifikacji lub kompetencji przez 
nauczycieli  

1 1 0 2 

Projekt zakłada wsparcie uczniów w zakresie 
rozwijania kompetencji kluczowych oraz 
kształtowania właściwych postaw/umiejętności 
niezbędnych na rynku pracy. 

 

0 2 0 2 

Zgodność z Regulaminem Konkursu / fiszką 
projektu  

0 1 0 1 

Zgodność projektu z zasadą równości szans i 
niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami  

0 1 0 1 

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

0 1 0 1 

Trafność opisanej analizy ryzyka nieosiągnięcia 
założeń projektu  

1 0 0 1 

Sposób zarządzania projektem  1 0 0 1 

Działania podejmowane w ramach projektu 
uwzględniają indywidualne potrzeby rozwojowe 
i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne 
uczniów/słuchaczy objętych wsparciem  

1 0 0 1 

Zasięg przestrzenny oddziaływania efektów 
realizacji projektu, w tym na grupę docelową 

0 1 0 1 

 

RPMA.10.01.02-IP.01-14-037/17 

Nie widać jasnej prawidłowości w zakresie kryteriów, na które powoływali się w odwołaniach 

wnioskodawcy – względnie najczęściej oprotestowywano kryterium, wnioskodawca uprawniony do 

składania wniosku (trzykrotnie). 
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N=8 uwzględni
one 

nieuwzglę
dnione 

pozostałe Σ 

Wnioskodawca uprawniony do składania 
wniosku 

1 2 0 3 

Zgodność projektu opisanego we wniosku o 
dofinansowanie z Regionalnym Programem 
Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 
2014-2020, Działaniem/ Poddziałaniem 
opisanym w SZOOP RPO WM 2014-2020 oraz 
Regulaminem konkursu. 

1 1 0 2 

Wnioskodawca zapewnia, że w przypadku 
tworzenia w ramach projektu materiałów 
edukacyjnych i szkoleniowych zostaną one 
opublikowane na licencjach Creative Commons 
Uznanie Autorstwa lub innych, kompatybilnych 
wolnych licencjach. 

0 1 1 2 

Inwestycje w infrastrukturę w ramach cross-
financingu, zaplanowane we wniosku o 
dofinansowanie lub mogące wystąpić na etapie 
realizacji projektu będą finansowane wyłącznie, 
jeżeli zostanie zagwarantowana trwałość 
inwestycji z EFS. 

0 0 1 1 

Wnioskodawcą w ramach projektu jest: organ 
prowadzący objętej/objętych wsparciem 
szkoły/szkół dla dzieci i młodzieży z terenu 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla 
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT 
WOF) lub podmiot posiadający co najmniej 3- 
letnie doświadczenie w obszarze kształcenia 
ogólnego dzieci i młodzieży z wyłączeniem osób 
fizycznych innych niż prowadzące działalność 
gospodarczą lub oświatową na podstawie 
odrębnych przepisów) w partnerstwie z organem 
prowadzącym każdej objętej wsparciem szkoły. 

1 0 0 1 

 

Poddziałanie 10.1.4 

RPMA.10.01.04-IP.01-14-003/15 

W tym względnie często oprotestowywanym kryterium uwidacznia się dosyć duże spektrum kryteriów, 

których ocenę wnioskodawcy chcą poddać weryfikacji. Aż 14 kryteriów zostało wspomnianych przez 

nieskutecznych wnioskodawców nie mniej niż 10-krotnie. Wśród nich najczęstsze były Wnioskodawca w 

okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu na terenie województwa mazowieckiego i 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 realizacji 
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dodatkowych zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami., które wskazano odpowiednio 28 i 22 razy. 

Skuteczność ich odwołań pozostaje dość wysoka, jednak w przypadku tego naboru obserwowane są 

wyraźne różnice w skuteczności odwoławczej z perspektywy poszczególnych kryteriów.  

N=101 uwzględni
one 

nieuwzglę
dnione 

pozostałe Σ 

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

16 12 0 28 

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 realizacji dodatkowych zajęć dla dzieci 
z niepełnosprawnościami.  

9 13 0 22 

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. 

2 14 1 17 

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. 

13 4 0 17 

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

9 7 0 16 

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

4 9 0 13 
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Adekwatność doboru grupy docelowej objętej 
wsparciem w projekcie  

2 11 0 13 

Zgodność z Regulaminem Konkursu / fiszką 
projektu  

0 12 0 12 

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

5 7 0 12 

Efektywność kosztowa projektu i prawidłowość 
sporządzenia budżetu  

5 7 0 12 

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. 

4 7 1 12 

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

1 8 1 10 

Sposób zarządzania projektem  3 7 0 10 

Zarzuty o charakterze proceduralnym  5 5 0 10 

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

1 8 0 9 

Osiągnięcie w ramach projektu 
skwantyfikowanych rezultatów  

5 4 0 9 

Doświadczenie Wnioskodawcy i partnerów (o ile 
dotyczy)  

3 6 0 9 

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 

1 6 0 7 
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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. 

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.  

4 3 0 7 

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).  

5 0 1 6 

Wnioskodawca zapewnia 20% wkład własny. 0 4 1 5 

Zgodność projektu z zasadą równości szans i 
niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami  

2 2 0 4 

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

1 3 0 4 

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). 

0 4 0 4 

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).  

0 3 0 3 

Roczny obrót Wnioskodawcy i partnerów (o ile 
budżet projektu uwzględnia wydatki partnera) 

1 1 0 2 
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jest równy lub wyższy od rocznych wydatków w 
projekcie  

Projekt skierowany jest do grup docelowych 
zamieszkałych na terenie województwa 
mazowieckiego  

1 0 0 1 

 

RPMA.10.01.04-IP.01-14-042/17 

Nie widać jasnej prawidłowości w zakresie kryteriów, na które powoływali się w odwołaniach 

wnioskodawcy – względnie najczęściej oprotestowywano kryterium Roczny obrót Wnioskodawcy i 

partnerów (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki partnera) jest równy lub wyższy od rocznych 

wydatków w projekcie (czterokrotnie). 

N=17 uwzględn
ione 

nieuwzglę
dnione 

pozostałe Σ 

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

1 3 0 4 

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

1 2 0 3 

Osiągnięcie w ramach projektu 
skwantyfikowanych rezultatów  

1 2 0 3 

Adekwatność doboru grupy docelowej objętej 
wsparciem w projekcie  

0 3 0 3 

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

2 1 0 3 

Zgodność projektu opisanego we wniosku o 
dofinansowanie z Regionalnym Programem 
Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 
2014-2020, Działaniem/ Poddziałaniem opisanym 
w SZOOP RPO WM 2014-2020 oraz Regulaminem 
konkursu. 

1 2 0 3 

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

0 2 0 2 

Efektywność kosztowa projektu i prawidłowość 
sporządzenia budżetu  

0 2 0 2 

Zgodność projektu opisanego we wniosku o 
dofinansowanie z Regionalnym Programem 
Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 

0 1 0 1 
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2014-2020 oraz Działaniem/ Poddziałaniem 
opisanym w SZOOP RPO WM 2014-2020 

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

0 1 0 1 

Doświadczenie Wnioskodawcy i partnerów (o ile 
dotyczy)  

1 0 0 1 

Okres realizacji projektu nie przekracza 18 
miesięcy. 

0 1 0 1 

Zakres wsparcia w ramach projektu jest określony 
na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego 
zapotrzebowania ośrodka wychowania 
przedszkolnego na usługi w zakresie edukacji 
przedszkolnej na obszarze realizacji projektu 
(744) 

0 1 0 1 

Realizowane w ramach projektu dodatkowe 
zajęcia dla dzieci nie są analogiczne co do treści i 
odbiorców z zajęciami finansowanymi w ośrodku 
wychowania przedszkolnego w okresie co 
najmniej 12 miesięcy poprzedzających złożenie 
wniosku o dofinansowanie.  

0 1 0 1 

 

Działanie 10.2 

RPMA.10.02.00-IP.01-14-015/16 

Analizowany nabór był drugim najliczniej oprotestowywanym naborem. Charakteryzował się względnie 

wysoką koncentracją kryteriów poddawanych weryfikacji. Aż cztery kryteria zostały zgłoszone przez 

ponad 60 wnioskodawców (Adekwatność doboru grupy docelowej objętej wsparciem w projekcie, 

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

zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu oraz trafność doboru i opisu zadań, Osiągnięcie w 

ramach projektu skwantyfikowanych rezultatów, a kolejne cztery – między 43 a 48 wnioskodawców 

(Efektywność kosztowa projektu i prawidłowość sporządzenia budżetu, Spójność zadań przewidzianych 

do realizacji w ramach projektu oraz trafność doboru i opisu zadań, Doświadczenie Wnioskodawcy i 

partnerów (o ile dotyczy), Sposób zarządzania projektem). We wszystkich tych kryteriach szanse na 

uwzględnienie odwołania były dosyć wysokie.  

N=151 uwzględni
one 

nieuwzglę
dnione 

pozostałe Σ 

Adekwatność doboru grupy docelowej objętej 
wsparciem w projekcie  

32 36 0 68 

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

26 38 0 64 
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Spójność zadań przewidzianych do realizacji w 
ramach projektu oraz trafność doboru i opisu 
zadań  

41 23 0 64 

Osiągnięcie w ramach projektu 
skwantyfikowanych rezultatów  

29 34 0 63 

Efektywność kosztowa projektu i prawidłowość 
sporządzenia budżetu  

21 27 0 48 

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

21 26 0 47 

Doświadczenie Wnioskodawcy i partnerów (o ile 
dotyczy)  

15 29 0 44 

Sposób zarządzania projektem  17 26 0 43 

Wnioskodawca zapewnia, że stworzone w 
ramach projektu materiały edukacyjne i 
szkoleniowe podlegają otwartemu, publicznemu 
udostępnianiu. 

1 21 2 24 

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

5 8 0 13 

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

0 12 0 12 

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

0 12 0 12 

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

1 5 2 8 

Zgodność projektu z zasadą równości szans i 
niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami  

1 7 0 8 

W przypadku realizacji projektu w obszarach 
umiejętności Technologii Informacyjno-
Komunikacyjnych (TIK), zakres wsparcia 
obejmuje szkolenia lub inne formy podnoszenia 
kompetencji kończące się uzyskaniem certyfikatu 
zewnętrznego potwierdzającego zdobycie przez 
uczestników projektu określonych kompetencji 
cyfrowych wg standardu określonego w 
regulaminie konkursu. 

0 7 0 7 
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Wnioskodawca przed przygotowaniem wniosku 
o dofinansowanie projektu przeprowadza 
diagnozę w zakresie potrzeb szkoleniowych 
grupy docelowej oraz zapewnia zgodność 
proponowanego w projekcie wsparcia z 
przeprowadzoną diagnozą  

2 5 0 7 

Zgodność z Regulaminem Konkursu / fiszką 
projektu  

1 5 0 6 

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

0 6 0 6 

Trafność opisanej analizy ryzyka nieosiągnięcia 
założeń projektu  

0 3 0 3 

Okres realizacji projektu nie przekracza 24 
miesięcy  

0 2 0 2 

W przypadku realizacji projektu w obszarze 
szkoleń językowych (angielski, niemiecki i 
francuski) zapewnienie uzyskania przez 
uczestników certyfikatu zewnętrznego 
potwierdzającego zdobycie określonego 
poziomu biegłości językowej  

0 2 0 2 

Projekt sprzyja oszczędnemu, efektywnemu i 
wydajnemu wydatkowaniu środków oraz 
zapewnia realizację wskaźników z zachowaniem 
efektywności kosztowej 

2 0 0 2 

Projekt bazuje na już istniejących wysokiej 
jakości materiałach edukacyjnych dostępnych na 
zasadzie wolnych licencjach  

1 1 0 2 

Zgodność z prawodawstwem krajowym i unijnym 
w zakresie pomocy publicznej  

0 1 0 1 

Projekt skierowany jest do grup docelowych 
zamieszkałych na terenie województwa 
mazowieckiego  

0 1 0 1 

Zarzuty o charakterze proceduralnym  0 1 0 1 

Projekt skierowany jest wyłącznie do osób o 
niskich kwalifikacjach. 

1 0 0 1 
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Poddziałanie 10.3.1 

RPMA.10.03.01-IP.01-14-008/15 

Nie widać jasnej prawidłowości w zakresie kryteriów, na które powoływali się w odwołaniach 

wnioskodawcy – względnie najczęściej (trzykrotnie) oprotestowywano kryterium Zgodność projektu z 

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

N=8 uwzględni
one 

nieuwzglę
dnione 

pozostałe Σ 

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

0 3 0 3 

Zgodność z Regulaminem Konkursu / fiszką 
projektu  

1 1 0 2 

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

2 0 0 2 

Adekwatność doboru grupy docelowej objętej 
wsparciem w projekcie  

0 2 0 2 

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

1 1 0 2 

Doświadczenie Wnioskodawcy i partnerów (o ile 
dotyczy)  

0 2 0 2 

Efektywność kosztowa projektu i prawidłowość 
sporządzenia budżetu  

0 2 0 2 

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

1 0 0 1 

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

0 1 0 1 

Osiągnięcie w ramach projektu 
skwantyfikowanych rezultatów  

0 1 0 1 

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

0 1 0 1 

Sposób zarządzania projektem  0 1 0 1 

Zarzuty o charakterze proceduralnym  0 1 0 1 
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RPMA.10.03.01-IP.01-14-011/15 

W analizowanym naborze obserwujemy względnie równomierny układ oprotestowywanych kryteriów. 

Wśród nich najwięcej sprzeciwów odnotowały kryteria Efektywność kosztowa projektu i prawidłowość 

sporządzenia budżetu (9), Adekwatność doboru grupy docelowej objętej wsparciem w projekcie, Spójność 

zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu oraz trafność doboru i opisu zadań  (po 8) oraz 

Zgodność projektu z celami RPO WM 2014-2020 oraz z diagnozą zawartą w RPO WM 2014-2020 (7). 

Skuteczność odwoławcza w ich wypadku pozostaje raczej niska.  

N=32 uwzględni
one 

nieuwzglę
dnione 

pozostałe Σ 

Efektywność kosztowa projektu i prawidłowość 
sporządzenia budżetu  

1 8 0 9 

Adekwatność doboru grupy docelowej objętej 
wsparciem w projekcie  

1 7 0 8 

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

3 5 0 8 

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

1 6 0 7 

Przedsięwzięcia finansowane w ramach projektu 
ze środków EFS stanowią uzupełnienie działań 
prowadzonych przez szkoły lub placówki systemu 
oświaty przed rozpoczęciem realizacji projektu. 
Nakłady ponoszone na rzecz powyższych 
przedsięwzięć nie zmniejszą się w stosunku do 
okresu 12 miesięcy poprzedzających realizację 
projektu  

0 6 0 6 

Osiągnięcie w ramach projektu 
skwantyfikowanych rezultatów 

1 4 0 5 

Sposób zarządzania projektem  0 4 0 4 

Działania podejmowane w ramach projektu 
uwzględniają indywidualne potrzeby rozwojowe 
i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne 
uczniów/słuchaczy objętych wsparciem  

0 4 0 4 

Wnioskodawca gwarantuje, że zakupione w 
ramach projektu pomoce sprzęt/wyposażenie 
będą wykorzystywane w ciągu 1-go roku po 
zakończeniu projektu  

2 2 0 4 

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

1 2 0 3 
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Spójność zadań przewidzianych do realizacji w 
ramach projektu oraz trafność doboru i opisu 
zadań  

1 2 0 3 

Wnioskodawca przed przygotowaniem wniosku 
o dofinansowanie projektu przeprowadza 
diagnozę potrzeb szkół lub placówek systemu 
oświaty w zakresie obszaru wsparcia, 
uwzględniającą inwentaryzację posiadanego 
sprzętu (ze szczególnym uwzględnieniem sprzętu 
zakupionego ze środków UE we wcześniejszych 
perspektywach finansowych i wciąż używanego) 
i zatwierdzaną przez organ prowadzący, oraz 
zapewnia zgodność proponowanego w projekcie 
wsparcia z przeprowadzoną diagnozą  

0 3 0 3 

Zgodność z Regulaminem Konkursu / fiszką 
projektu  

2 0 0 2 

Zgodność z prawodawstwem krajowym i unijnym 
w zakresie pomocy publicznej  

1 1 0 2 

Doświadczenie Wnioskodawcy i partnerów (o ile 
dotyczy)  

0 2 0 2 

Projekt zakłada uwzględnienie w ramach 
podejmowanych działań potrzeb 
lokalnego/regionalnego rynku pracy w 
odniesieniu do określonych 
zawodów/wykształcenia w określonych branżach 
z uwzględnieniem inteligentnych specjalizacji 
regionu  

0 2 0 2 

Zarzuty o charakterze proceduralnym  1 1 0 2 

Zgodność projektu z zasadą równości szans i 
niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami  

1 0 0 1 

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

1 0 0 1 

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

0 1 0 1 

Projekt przewiduje uczestnictwo instytucji 
otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub 
placówek systemu oświaty prowadzących 
kształcenie zawodowe w ramach realizacji 

0 1 0 1 
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różnych form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli kształcenia zawodowego  

 

RPMA.10.03.01-IP.01-14-026/16 

W tym naborze dwukrotnie (na cztery odwołania) podważono ocenę ekspertów w zakresie kryteriów 

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

w oparciu o standard minimum. W obu przypadkach argumentację wnioskodawców uznano.  

N=4 uwzględni
one 

nieuwzglę
dnione 

pozostałe Σ 

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

2 0 0 2 

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

1 0 0 1 

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

0 1 0 1 

Osiągnięcie w ramach projektu 
skwantyfikowanych rezultatów  

0 1 0 1 

Adekwatność doboru grupy docelowej objętej 
wsparciem w projekcie  

0 1 0 1 

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

0 1 0 1 

Efektywność kosztowa projektu i prawidłowość 
sporządzenia budżetu  

0 1 0 1 

 

RPMA.10.03.01-IP.01-14-029/16 

W tym naborze wnioskodawcy podnosili niezasadność oceny głównie dwóch kryteriów: Adekwatność 

doboru grupy docelowej objętej wsparciem w projekcie (pięciokrotnie) i Spójność zadań przewidzianych 

do realizacji w ramach projektu oraz trafność doboru i opisu zadań (czterokrotnie w 11 odwołaniach) – 

nigdy skutecznie. Pozostałe kryteria pojawiały się w odwołaniach sporadycznie. 
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N=11 uwzględni
one 

nieuwzglę
dnione 

pozostałe Σ 

Adekwatność doboru grupy docelowej objętej 
wsparciem w projekcie  

0 5 0 5 

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

0 4 0 4 

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

0 2 0 2 

Osiągnięcie w ramach projektu 
skwantyfikowanych rezultatów  

0 2 0 2 

Efektywność kosztowa projektu i prawidłowość 
sporządzenia budżetu  

0 2 0 2 

Zgodność projektu z zasadą równości szans i 
niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami  

0 1 0 1 

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  

0 1 0 1 

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

0 1 0 1 

Trafność opisanej analizy ryzyka nieosiągnięcia 
założeń projektu  

0 1 0 1 

Sposób zarządzania projektem  1 0 0 1 

Działania podejmowane w ramach projektu 
uwzględniają indywidualne potrzeby rozwojowe 
i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne 
uczniów/słuchaczy objętych wsparciem  

0 1 0 1 

Przedsięwzięcia finansowane w ramach projektu 
ze środków EFS stanowią uzupełnienie działań 
prowadzonych przez szkoły lub placówki systemu 
oświaty przed rozpoczęciem realizacji projektu. 
Nakłady ponoszone na rzecz powyższych 
przedsięwzięć nie zmniejszą się w stosunku do 
okresu 12 miesięcy poprzedzających realizację 
projektu  

0 1 0 1 

Zgodnie z zapisami RPO projekt sprzyja 
oszczędnemu, efektywnemu i wydajnemu 

0 1 0 1 
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wydatkowaniu środków oraz zapewnia realizację 
wskaźników z zachowaniem efektywności 
kosztowej  

Zarzuty o charakterze proceduralnym  0 1 0 1 

 

Poddziałanie 10.3.4 

RPMA.10.03.04-IP.01-14-004/15 

W tym najliczniej oprotestowywanym naborze złożono aż 181 odwołań od decyzji osób oceniających 

wnioski. W 81 odwołaniach podważono ocenę kryterium 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. (w ok. co czwartym przypadku – 

skutecznie). Ponad 30 nieskutecznych wnioskodawców odwołało się od oceny w kryteriach Zgodność 

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

2014-2020 Wnioskodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu na terenie województwa 

mazowieckiego, a kolejne 7 kryteriów zostało podniesione przez minimum 10 wnioskodawców.  

N=181 uwzględni
one 

nieuwzglę
dnione 

pozostałe Σ 

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  

16 62 3 81 

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

9 24 0 33 

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

4 27 0 31 

Zgodność projektu z zasadą równości szans i 
niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami  

12 10 0 22 

Efektywność kosztowa projektu i prawidłowość 
sporządzenia budżetu  

5 9 1 15 

Adekwatność doboru grupy docelowej objętej 
wsparciem w projekcie  

6 7 1 14 
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Zgodność projektu opisanego we wniosku o 
dofinansowanie z zasadą równości szans kobiet i 
mężczyzn, w oparciu o standard minimum. 

6 7 0 13 

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

4 8 0 12 

Zgodność z Regulaminem Konkursu / fiszką 
projektu  

1 9 0 10 

Osiągnięcie w ramach projektu 
skwantyfikowanych rezultatów  

7 3 0 10 

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

6 2 0 8 

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

1 7 0 8 

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

5 3 0 8 

Doświadczenie Wnioskodawcy i partnerów (o ile 
dotyczy)  

6 2 0 8 

Zarzuty o charakterze proceduralnym  1 7 0 8 

Sposób zarządzania projektem  3 4 0 7 

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

2 3 1 6 

Wnioskodawca/Partner zapewnia wkład własny 
w wysokości minimum 10%. 

1 1 0 2 

Wnioskodawca uprawniony do składania 
wniosku. 

0 1 0 1 

Okres realizacji projektu nie przekracza 24 
miesięcy  

0 1 0 1 

Trafność opisanej analizy ryzyka nieosiągnięcia 
założeń projektu  

0 1 0 1 

Wnioskodawca zapewnia, że współpracuje z 
właściwym terytorialnie PUP w zakresie 
przyznawania dotacji na tworzenie spółdzielni 
socjalnych i przystępowania do spółdzielni 
socjalnych  

0 1 0 1 
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Wnioskodawcą w ramach projektu jest: 
- organ prowadzący szkołę/szkoły obejmowane 
wsparciem, 
lub 
- inny podmiot posiadający doświadczenie w 
obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego (z 
wyłączeniem osób fizycznych innych niż 
prowadzące działalność gospodarczą lub 
oświatową na podstawie odrębnych przepisów) 
w partnerstwie z organem prowadzącym. 

0 0 0 0 

 

RPMA.10.03.04-IP.01-14-023/16 

W tym naborze liczba oprotestowywanych kryteriów wydaje się ograniczona. Spośród 47 odwołań, 4 

kategorie przekroczyły 10 protestów: Zgodność projektu z zasadą równości szans i niedyskryminacji w 

tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, Adekwatność doboru grupy docelowej objętej 

wsparciem w projekcie, Spójność zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu oraz trafność 

doboru i opisu zadań, Efektywność kosztowa projektu i prawidłowość sporządzenia budżetu. Kolejne trzy 

oprotestowywano 8 razy, jeden – 7. Skuteczność odwołań różniła się wyraźnie między kryteriami. 

N=47 uwzględni
one 

nieuwzglę
dnione 

pozostałe Σ 

Zgodność projektu z zasadą równości szans i 
niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami  

5 11 0 16 

Adekwatność doboru grupy docelowej objętej 
wsparciem w projekcie  

5 6 0 11 

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

4 7 0 11 

Efektywność kosztowa projektu i prawidłowość 
sporządzenia budżetu  

1 9 0 10 

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

2 6 0 8 

Osiągnięcie w ramach projektu 
skwantyfikowanych rezultatów  

4 4 0 8 

Doświadczenie Wnioskodawcy i partnerów (o ile 
dotyczy)  

3 5 0 8 

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

0 7 0 7 

Sposób zarządzania projektem  2 2 0 4 
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Zgodność projektu opisanego we wniosku o 
dofinansowanie z Regionalnym Programem 
Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 
2014-2020, Działaniem/ Poddziałaniem 
opisanym w SZOOP RPO WM 2014-2020 oraz 
Regulaminem konkursu. 

1 3 0 4 

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

1 2 0 3 

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.  

0 0 1 1 

Zgodność z prawodawstwem krajowym i unijnym 
w zakresie pomocy publicznej  

0 0 1 1 

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  

0 1 0 1 

 


