
 

 Załącznik do uchwały Nr 7/2021 
Komitetu Monitorującego Regionalny 
Program Operacyjny Województwa 
Podlaskiego na lata 2014-2020 
z dnia 13 kwietnia 2021 r. 

 

Kryteria oceny projektów w trybie konkursowym 
 

Działanie 8.4 Infrastruktura społeczna 
Poddziałanie 8.4.2 Infrastruktura usług socjalnych i zdrowotnych w obszarze BOF 

 
Typ projektu nr 1:  

Projekty w zakresie usług społecznych:  

− Infrastruktura związana z opieką nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu; 

− Infrastruktura związana z usługami wsparcia rodziny i pieczy zastępczej; 

− Infrastruktura w zakresie mieszkań wspomaganych, chronionych i socjalnych. 

Kryteria formalne I stopnia 

Poszczególne kryteria uznaje się za spełnione w przypadku, gdy odpowiedzi na wszystkie szczegółowe pytania opisujące wymogi kryterium (warunki) są twierdzące (z wyjątkiem sytuacji, gdy dane 
kryterium/pytanie szczegółowe nie dotyczy danego typu projektu). 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Ocena Możliwość dokonania korekty/uzupełnienia1 

1.  
Kwalifikowalność 

Wnioskodawcy  
i projektu 

WARUNEK nr 1: TYP WNIOSKODAWCY 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy Wnioskodawca znajduje się 
w katalogu podmiotów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu. 
Do aplikowania uprawnione są wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych, w 
tym jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne, partnerstwo 
JST z jednostkami spoza sektora publicznego, instytucje pomocy i integracji społecznej, 
podmioty ekonomii społecznej oraz organizacje pozarządowe.  

Forma prawna beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów 

TAK/NIE 

NIE/TAK 

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od złożenia 
wniosku o dofinansowanie do końca okresu trwałości 
projektu. 

Możliwość odstępstwa od warunku na etapie realizacji 
projektu i okresu trwałości projektu może wynikać ze: 

− zmiany struktury organizacyjno-prawnej, 

− zmiany statusu Beneficjenta, 

 
1 Możliwość dokonania korekt/uzupełnień w myśl zapisów art. 45 ust. 3 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 
ustalana jest indywidualnie na poziomie każdego kryterium, przy czym przez korektę rozumie się wprowadzenie nowych zapisów w dokumentacji aplikacyjnej, zaś przez uzupełnienie - uszczegółowienie 
pierwotnych zapisów zawartych w dokumentacji aplikacyjnej lub też ich uszczegółowienie/doprecyzowanie/ujednolicenie/wyjaśnienie przy jednoczesnym zachowaniu niezmienionego zakresu 
rzeczowego projektu. Sposób poprawy przedstawiany jest w układzie: TAK/TAK, TAK/NIE, NIE/TAK, NIE/NIE. Przykładowo określenie NIE/TAK oznacza brak możliwości korekty/możliwość uzupełnienia. 
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gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 
listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego 
rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i 
zaświadczeń (Dz.U. 2015, poz. 2009 z późn. zm.).  

Ponadto w odniesieniu do Wnioskodawcy będzie weryfikowane:  

− czy na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający 
z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem 
lub rynkiem wewnętrznym (dotyczy projektów objętych pomocą publiczną)? 

− czy nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie i wobec niego 
nie orzeczono zakazu dostępu do środków funduszy europejskich na 
podstawie:  

✓ art. 207 ust. 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych, 

✓ 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, 

✓ art. 9 ust. 1 pkt 2a Ustawy z dnia 28 października 2002 r. 
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione 
pod groźbą kary?  

✓ przepisów zawartych w art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020? 

W przypadku aplikowania w ramach partnerstwa weryfikacja ww. warunków dotyczy 
wszystkich podmiotów. 

− innych zmian organizacyjnych wynikających z 
naturalnego rozwoju Beneficjenta, 

przy czym każda zmiana powinna być uzasadniona przez 
Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ RPOWP. 

WARUNEK nr 2: TYP PROJEKTU 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy typ projektu wpisuje się w 
założenia programowe, tj. czy przedmiot projektu dotyczy inwestycji na terenie BOF w: 

− infrastrukturę związaną z opieką nad osobami potrzebującymi wsparcia w 
codziennym funkcjonowaniu, 

− infrastrukturę związaną z usługami wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, 

− infrastrukturę w zakresie mieszkań wspomaganych, chronionych i socjalnych. 

Nie dopuszcza się budowy nowych obiektów, a jedynie przebudowę lub remont 
budynków w celu ich adaptacji. 

Do obowiązków Wnioskodawcy należy jednoznaczne i przejrzyste określenie 
przedmiotu projektu, tak by na podstawie przedstawionych informacji ocenić, czy 
zaplanowane działania obejmują wyłącznie obszary wsparcia, które mogą być objęte 

TAK/NIE 

NIE/TAK 

Spełnienie warunku weryfikowane jest od złożenia 
wniosku o dofinansowanie do końca okresu trwałości 
projektu. 

Możliwość odstępstwa od przyjętych założeń w trakcie 
realizacji projektu oraz w okresie trwałości może wynikać 
ze: 

− zmiany technicznej i/lub technologicznej w 
stosunku do założeń przyjętych we wniosku 
o dofinansowanie, 

− zmiany rodzaju nabytych środków 
trwałych/wartości niematerialnych i prawnych, 
w tym ich parametrów technicznych przy 
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dofinansowaniem. zachowaniu co najmniej nie gorszych 
parametrów od założonych pierwotnie, 

przy czym każda zmiana powinna być uzasadniona przez 
Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ RPOWP. 

WARUNEK nr 3: DZIAŁALNOŚĆ WNIOSKODAWCY 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy przedmiot projektu nie dotyczy 
rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia, o których mowa w: 

− art. 1 Rozporządzenia KE (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. Urz. UE z 26.06.2014 r., nr L 187/1), 

− art. 3 ust. 3 Rozporządzenia PE i Rady (UE) NR 1301/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów 
szczególnych dotyczących celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" 
oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006)? 

Ocena warunku nastąpi poprzez weryfikację kodu PKD/EKD pod kątem czy działalność, 
której dotyczy projekt, może być wspierana w ramach konkursu. Należy dodać, że 
oprócz odpowiedniego zaznaczenia/oświadczenia we wniosku o dofinansowanie, 
Wnioskodawca powinien także scharakteryzować (opisać) projekt w sposób 
umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację. 

Ocena odbywa się w oparciu o oświadczenie oraz samodzielną weryfikację przez 
Komisję Oceny Projektów. 

W przypadku aplikowania w ramach partnerstwa weryfikacja ww. warunków dotyczy 
wszystkich podmiotów. 

TAK/NIE 

NIE/NIE 

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od złożenia 
wniosku o dofinansowanie do końca okresu trwałości 
projektu. 

WARUNEK nr 4: LOKALIZACJA PROJEKTU 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy projekt będzie realizowany na 
terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (BOF), który znajduje się w granicach 
administracyjnych województwa podlaskiego. 

Weryfikacji podlega miejsce realizacji projektu wskazane we wniosku 
o dofinansowanie, które powinno znajdować potwierdzenie w dokumentach 
rejestrowych Wnioskodawcy, tj. informacja o posiadaniu np. siedziby lub oddziału, 
ewentualnie miejsca prowadzenia działalności na terenie województwa podlaskiego 
znajduje potwierdzenie w odpowiednim rejestrze. 

TAK/NIE 

NIE/NIE 

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od złożenia 
wniosku o dofinansowanie do końca okresu trwałości 
projektu. 

Możliwość odstępstwa od warunku w trakcie realizacji 
projektu oraz w okresie trwałości może wynikać ze: 

− zmiany lokalizacji miejsca realizacji projektu lub 
elementów infrastruktury powstałej/zakupionej 
w wyniku realizacji projektu bez zmiany granic 
terenu BOF, 

− zmiany rozmieszczenia środków 
trwałych/wartości niematerialnych i prawnych 
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w wyniku realizacji projektu bez zmiany granic 
terenu BOF, 

przy czym każda zmiana powinna być uzasadniona przez 
Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ RPOWP. 

2.  
Wartość i poziom 
dofinansowania 

 

WARUNEK nr 1: KWOTA I POZIOM DOFINANSOWANIA 

W ramach niniejszego kryterium ocenie podlega, czy: 

− wnioskowana w projekcie kwota pomocy nie przekracza wartości alokacji 
przeznaczonej na konkurs, określonej w Regulaminie konkursu? 

− wnioskowana w projekcie kwota pomocy nie przekracza różnicy między 
kosztami kwalifikowalnymi, a zyskiem operacyjnym z inwestycji w przypadku 
pomocy, o której mowa w art. 56 ust. 6 Rozporządzenia KE (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. Urz. UE z 
26.06.2014 r., nr L 187/1) oraz 85% kosztów kwalifikowalnych (dotyczy 
projektów objętych pomocą publiczną)? 

− poziom wnioskowanego dofinansowania nie przekracza 85% kosztów 
kwalifikowalnych? 

TAK/NIE 

TAK/TAK 

Spełnienie kryterium weryfikowane jest na moment 
złożenia wniosku o dofinansowanie. 

Możliwość korekty/uzupełnienia w zakresie poziomu lub 
wartości pomocy w projekcie w celu zastosowania 
wymogów właściwego rozporządzenia pomocowego 
adekwatnego do rodzaju projektu, jednak nie więcej niż 
odpowiednio: 5 p. p. lub 5% w stosunku do pierwotnej 
wartości zadeklarowanej w dokumentacji aplikacyjnej. 

WARUNEK nr 2: LUKA FINANSOWA 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy wnioskowana wartość 
dofinansowania nie przekracza wielkości wyliczonej w oparciu o wskaźnik luki 
finansowej (jeśli dotyczy). 

TAK/NIE/ 
NIE DOTYCZY 

TAK/TAK 

Spełnienie warunku weryfikowane jest na moment 
złożenia wniosku o dofinansowanie. 

 

3.  
Termin i okres 

realizacji projektu 

WARUNEK nr 1: TERMIN I OKRES REALIZACJI PROJEKTU 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega: 

− czy wskazany przez Wnioskodawcę termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji 
projektu jest zgodny z ramami czasowymi kwalifikowalności, o których mowa 
w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 obowiązujących na 
moment ogłoszenia konkursu, tj.: nie wykracza poza daty graniczne - 
początkiem okresu kwalifikowalności wydatków jest 01 stycznia 2014 r., a 
końcową datą kwalifikowalności wydatków jest 31 grudnia 2023 r.? 

− czy w związku z koniecznością spełnienia efektu zachęty rozpoczęcie realizacji 
projektu nastąpi po złożeniu wniosku o dofinansowanie (dotyczy projektów 
objętych pomocą publiczną)? 

TAK/NIE 

TAK/TAK 

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od złożenia 
wniosku o dofinansowanie do końca okresu realizacji 
projektu. 

Możliwość korekty/uzupełnienia na etapie złożenia 
wniosku o dofinansowanie w przypadku określenia 
terminów realizacji projektu wykraczających poza ramy 
czasowe kwalifikowalności wydatków o okres nie dłuższy 
niż 3 miesiące. 

Możliwość odstępstwa od przyjętych na etapie złożenia 
wniosku o dofinansowanie terminów realizacji projektu na 
etapie realizacji projektu może wynikać z: 

− braku wyłonienia wykonawców/dostawców z 



5 

 

Pomoc wywołuje efekt zachęty, jeżeli beneficjent złoży wniosek o przyznane pomocy 
przed rozpoczęciem prac nad projektem lub rozpoczęciem działalności. Zgodnie z art. 2 
pkt 23 Rozporządzenia KE (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. Urz. UE z 26.06.2014 r., nr L 187/1), „rozpoczęcie prac” oznacza 
rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące 
zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że 
inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw. 

Zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń 
i opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej, studium wykonalności lub innych 
ekspertyz, nie uznaje się za rozpoczęcie prac, przy czym zgodnie z interpretacją KE, 
przesłankę "inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna" 
należy rozumieć podjęcie takiego zobowiązania, które powoduje, iż z ekonomicznego 
punktu widzenia wycofanie się z realizacji projektu w danym przypadku nie jest 
możliwe, w szczególności z uwagi na to, że znacząca kwota pieniędzy zostałaby 
wówczas utracona przez inwestora.   

przyczyn niezależnych od Beneficjenta, 

− innych zdarzeń losowych nie leżących po stronie 
Beneficjenta, 

przy czym każda zmiana powinna być uzasadniona przez 
Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ RPOWP i nie może 
wykraczać poza okres kwalifikowalności wydatków. 
 

WARUNEK nr 2: ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega czy projekt jest realizowany zgodnie 
z przepisami art. 65 ust. 6 i art. 125 ust. 3 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 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 oraz uchylającego rozporządzenie 
Rady (WE) nr 1083/2006, tj.: czy projekt nie został fizycznie zakończony lub w pełni 
zrealizowany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie? 

Przez projekt zakończony lub zrealizowany należy rozumieć projekt, dla którego przed 
dniem złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpił odbiór ostatnich robót, dostaw lub 
usług, niezależnie od tego, czy wszystkie dotyczące tego projektu płatności zostały przez 
Wnioskodawcę dokonane.  

TAK/NIE 

NIE/NIE 

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od złożenia 
wniosku o dofinansowanie do końca okresu realizacji 
projektu. 

 

Warunkiem dopuszczającym projekt do weryfikacji zgodności z kryteriami formalnymi II stopnia jest spełnienie wszystkich kryteriów formalnych I stopnia. Niespełnienie 
któregokolwiek kryterium formalnego I stopnia skutkuje negatywną oceną projektu i jego odrzuceniem. 
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Kryteria formalne II stopnia 
Poszczególne kryteria uznaje się za spełnione w przypadku, gdy odpowiedzi na wszystkie szczegółowe pytania opisujące wymogi kryterium (warunki) są twierdzące (z wyjątkiem sytuacji, gdy dane 
kryterium/pytanie szczegółowe nie dotyczy danego typu projektu). 
 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Ocena 
Możliwość dokonania 
korekty/uzupełnienia2 

1. 

Analiza problemowa 
zapotrzebowania  
na infrastrukturę 

społeczną 

W ramach niniejszego kryterium ocenie podlega, czy: 

− Wnioskodawca przeprowadził analizę problemową, w tym diagnozę potrzeb i deficytów w 
obszarze interwencji z uwzględnieniem analizy pod kątem trendów demograficznych i 
kompleksowych planów wykorzystania powstałej infrastruktury? 

− przeprowadzona analiza problemowa potwierdza potrzebę realizacji projektu z punktu 
widzenia Wnioskodawcy, z punktu widzenia celów osi priorytetowej oraz celów RPOWP? 

Analiza problemowa w obszarze interwencji musi zawierać co najmniej następujące elementy:  

− zidentyfikowane problemy, 

− diagnozę potrzeb i deficytów, 

− analizę trendów demograficznych, 

− poziom dostępności usług społecznych w obszarze interwencji, z uwzględnieniem ich 
dostępności i barier w dostępności dla poszczególnych grup docelowych,  

− potrzeby i specyfikę grup docelowych (w tym dostosowanie usług do potrzeb 
poszczególnych grup docelowych, bariery w dostępności do usług),  

− plan działania, sposób funkcjonowania i organizacji wspieranej placówki (w tym planowaną 
do stworzenia liczbę miejsc całodobowego lub dziennego pobytu oraz planowane działania 
placówki na rzecz jej klientów); 

− oczekiwane rezultaty (obejmujące w szczególności problematykę usamodzielnienia się 
ekonomicznego i społecznego osób objętych wsparciem). 

Wnioskodawca w dokumentacji aplikacyjnej powinien przedstawić analizę problemową zawierającą 
wskazane powyżej elementy, z której wynika potrzeba realizacji projektu. 

TAK/NIE 

TAK/TAK 

Spełnienie warunku weryfikowane jest na 
moment złożenia wniosku o 
dofinansowanie. 

 

2. 
Wykluczenie 

wsparcia opieki 
instytucjonalnej 

WARUNEK nr 1: Brak wsparcia opieki instytucjonalnej 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy projekt nie przewiduje wsparcia opieki 
instytucjonalnej rozumianej zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020? 

TAK/NIE 

TAK/TAK 

Spełnienie kryterium powinno być 
utrzymane od złożenia wniosku 
o dofinansowanie do końca okresu trwałości 
projektu. 

 
2 Zgodnie z przypisem 1. 
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Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 
zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 opieka instytucjonalna – 
usługi świadczone: 

a) w placówce opiekuńczo-pobytowej, czyli placówce wieloosobowego całodobowego pobytu i 
opieki, w której liczba mieszkańców jest większa niż 30 osób, lub w której spełniona jest co 
najmniej jedna z poniższych przesłanek: 
i) usługi nie są świadczone w sposób zindywidualizowany (dostosowany do potrzeb 

i możliwości danej osoby);  
ii) wymagania organizacyjne mają pierwszeństwo przed indywidualnymi potrzebami 

mieszkańców; 
iii) mieszkańcy nie mają wystarczającej kontroli nad swoim życiem i nad decyzjami, które ich 

dotyczą w zakresie funkcjonowania w ramach placówki; 
iv)  mieszkańcy są odizolowani od ogółu społeczności lub zmuszeni do mieszkania razem; 

b) w placówce opiekuńczo-wychowawczej w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111), w której przebywa 
powyżej 14 osób. 

Wnioskodawca w dokumentacji aplikacyjnej powinien w sposób jednoznaczny wykazać, że projekt nie 
przewiduje wsparcia opieki instytucjonalnej rozumianej zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS 
i EFRR na lata 2014-2020. 

W trakcie realizacji projektu oraz w okresie 
trwałości istnieje możliwość dokonywania 
zmian w zakresie rzeczowym projektu, o ile 
nie wpływa to na spełnienie innych 
kryteriów wyboru projektów. Każda zmiana 
powinna być uzasadniona przez Beneficjenta 
i zaakceptowana przez IZ RPOWP. 

WARUNEK nr 2: Odrębność placówek 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy placówki powstałe z wykorzystaniem wspartej 
infrastruktury nie będą w sposób sztuczny rozdzielane, aby nie osiągnąć limitów miejsc 
obowiązujących w opiece instytucjonalnej (wykazanie odrębności placówek) zdefiniowanej w 
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020? 

Wnioskodawca zobowiązany jest do udowodnienia odrębności placówek poprzez: 

− wskazanie odrębności przestrzennej; 

− wskazanie odrębności finansowej; 

− wskazanie odrębności funkcjonalnej (m.in. odrębna koncepcja funkcjonowania placówki oraz 
strategia określająca cele oraz misję placówki); 

− wskazanie odrębności w zakresie struktury organizacyjnej (m.in. odrębny regulamin 
funkcjonowania placówki, odrębność kadry). 

Wnioskodawca w dokumentacji aplikacyjnej powinien w sposób jednoznaczny wykazać, że placówki 
powstałe z wykorzystaniem wspartej infrastruktury nie będą w sposób sztuczny rozdzielane, aby nie 
osiągnąć limitów miejsc obowiązujących w opiece instytucjonalnej (wykazanie odrębności placówek) 

TAK/NIE 

TAK/TAK 

Spełnienie kryterium powinno być 
utrzymane od złożenia wniosku 
o dofinansowanie do końca okresu trwałości 
projektu. 

W trakcie realizacji projektu oraz w okresie 
trwałości istnieje możliwość dokonywania 
zmian w zakresie rzeczowym projektu, o ile 
nie wpływa to na spełnienie innych 
kryteriów wyboru projektów. Każda zmiana 
powinna być uzasadniona przez Beneficjenta 
i zaakceptowana przez IZ RPOWP. 
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zdefiniowanej w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 
zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020. 

3. 
Świadczenie usług  

w lokalnej 
społeczności 

WARUNEK nr 1: Warunki świadczenia usług w lokalnej społeczności 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy w ramach wykorzystania wspartej w projekcie 
infrastruktury planowana jest realizacja usług świadczonych w lokalnej społeczności zgodnie z 
Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020? 

Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej – usługi świadczone w interesie ogólnym, 
umożliwiające osobom niezależne życie w środowisku lokalnym. Usługi te zapobiegają odizolowaniu 
osób od rodziny lub społeczności lokalnej, a gdy to nie jest możliwe, gwarantują tym osobom warunki 
życia jak najbardziej zbliżone do warunków domowych i rodzinnych oraz umożliwiają podtrzymywanie 
więzi rodzinnych i sąsiedzkich. Są to usługi świadczone w sposób: 

a) zindywidualizowany (dostosowany do potrzeb i możliwości danej osoby); 
b) umożliwiający odbiorcom tych usług kontrolę nad swoim życiem i nad decyzjami, które ich 

dotyczą; 
c) zapewniający, że odbiorcy usług nie są odizolowani od ogółu społeczności lub nie są 

zmuszeni do mieszkania razem; 
d) gwarantujący, że wymagania organizacyjne nie mają pierwszeństwa przed indywidualnymi 

potrzebami mieszkańców.  
Warunki, o których mowa w lit. a – d, muszą być spełnione łącznie. 

Wnioskodawca w dokumentacji aplikacyjnej powinien w sposób jednoznaczny wykazać, że w ramach 
wykorzystania wspartej w projekcie infrastruktury planowana jest realizacja usług świadczonych w 
lokalnej społeczności. 

TAK/NIE 

TAK/TAK 

Spełnienie kryterium powinno być 
utrzymane od złożenia wniosku 
o dofinansowanie do końca okresu trwałości 
projektu. 

W trakcie realizacji projektu oraz w okresie 
trwałości istnieje możliwość dokonywania 
zmian w zakresie rzeczowym projektu, o ile 
nie wpływa to na spełnienie innych 
kryteriów wyboru projektów. Każda zmiana 
powinna być uzasadniona przez Beneficjenta 
i zaakceptowana przez IZ RPOWP. 

WARUNEK nr 2: Lokalizacja tworzonego mieszkania wspomaganego, chronionego i socjalnego (jeśli 
dotyczy) 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy lokalizacja tworzonego mieszkania chronionego 
lub wspomaganego, w tym treningowego i wspieranego umożliwi mieszkańcom włączenie do życia 
społecznego? 

Warunek kryterium ma na celu zapewnienie odpowiedniej lokalizacji mieszkań chronionych i 
socjalnych oraz mieszkań wspomaganych, w tym mieszkań treningowych i wspieranych. Nie mogą one 
zostać zlokalizowane na terenach utrudniających integrację ze społecznością lokalną, tzn. w miejscach 
zdegradowanych, odludnych, niezapewniających warunków do skutecznego przygotowania do 
prowadzenia samodzielnego życia.  

Wnioskodawca w dokumentacji aplikacyjnej powinien w sposób jednoznaczny wykazać, że lokalizacja 
tworzonego mieszkania chronionego lub wspomaganego, w tym treningowego i wspieranego 

TAK/NIE/NIE 
DOTYCZY 

TAK/TAK 

Spełnienie kryterium powinno być 
utrzymane od złożenia wniosku 
o dofinansowanie do końca okresu trwałości 
projektu. 

W trakcie realizacji projektu oraz w okresie 
trwałości istnieje możliwość dokonywania 
zmian w zakresie rzeczowym projektu, o ile 
nie wpływa to na spełnienie innych 
kryteriów wyboru projektów. Każda zmiana 
powinna być uzasadniona przez Beneficjenta 
i zaakceptowana przez IZ RPOWP. 
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umożliwi mieszkańcom włączenie do życia społecznego. 

4. 

Zintegrowany 
charakter działań z 

działaniami w 
ramach EFS 

W ramach niniejszego kryterium ocenie podlega, czy projekt przyczynia się do osiągnięcia celów 
zapisanych w RPOWP 2014-2020 w zakresie wsparcia udzielanego ze środków EFS? 

Wsparcie inwestycyjne w ramach EFRR w Poddziałaniu 8.4.2 przewidziano szczególnie w 
zintegrowaniu z działaniami realizowanymi w ramach EFS w Poddziałaniu 7.2.2 z RPOWP 2014-2020. 

Do otrzymania wsparcia nie jest niezbędna realizacja projektu w ramach ww. Poddziałania, wykazać 
jednak należy, że projekt przyczynia się do osiągnięcia celów zapisanych w RPOWP 2014-2020 
odnoszących się do walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym (komplementarność względem 
interwencji EFS). 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie przedstawionej przez Wnioskodawcę analizy oraz 
jasnej wizji wykorzystania wspartej infrastruktury i jej powiązania z osiągnięciem celów zapisanych w 
RPOWP 2014-2020 w zakresie wsparcia udzielanego ze środków EFS. 

TAK/NIE 

TAK/TAK 

Spełnienie warunku weryfikowane jest na 
moment złożenia wniosku o 
dofinansowanie. 

 

 

Warunkiem dopuszczającym projekt do weryfikacji zgodności z kryteriami merytorycznymi ogólnymi jest spełnienie wszystkich kryteriów formalnych II stopnia. Niespełnienie któregokolwiek 
kryterium formalnego II stopnia skutkuje negatywną oceną wniosku i jego odrzuceniem. 

Kryteria merytoryczne ogólne  
Poszczególne kryteria uznaje się za spełnione w przypadku, gdy odpowiedzi na wszystkie szczegółowe pytania opisujące wymogi kryterium (warunki) są twierdzące (z wyjątkiem sytuacji, gdy dane 
kryterium/pytanie szczegółowe nie dotyczy danego typu projektu). 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Ocena Możliwość dokonania korekty/uzupełnienia3 

1. 

 
Uzasadnienie 
konieczności 

realizacji projektu i 
zgodność z celami 

strategicznymi 

WARUNEK nr 1: UZASADNIENIE REALIZACJI PROJEKTU 
 
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega czy: 
a) uzasadniono konieczność realizacji projektu? 
b) wiarygodnie uzasadniono potrzebę finansowania projektu środkami 
publicznymi? 

Analizowane będzie przedstawione uzasadnienie potrzeby realizacji 
projektu, w tym m.in. opis zapotrzebowania na planowane usługi z 
wykorzystaniem wspartej infrastruktury. Ocenie podlegać będzie 
spełnienie wszystkich poniższych aspektów: 

TAK/NIE 

TAK/TAK 

Spełnienie warunku weryfikowane jest na moment 
złożenia wniosku o dofinansowanie. 

 

 
3 Zgodnie z przypisem 1. 
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✓ Czy projekt stanowi odpowiedź na zidentyfikowane 
problemy/potrzeby w zakresie usług społecznych z 
wykorzystaniem wspartej infrastruktury? 

✓ Czy planowane działania są adekwatne do potrzeb zakresie usług 
społecznych z wykorzystaniem wspartej infrastruktury? 

WARUNEK nr 2: CELE REALIZACJI PROJEKTU 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy określone przez 
Wnioskodawcę cele realizacji projektu są zbieżne z celami Osi 
Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 
8.4 Infrastruktura społeczna Poddziałania 8.4.2 Infrastruktura usług 
socjalnych i zdrowotnych w obszarze BOF? 

TAK/NIE 

NIE/TAK 

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od złożenia 
wniosku o dofinansowanie do końca okresu trwałości 
projektu. 

 

WARUNEK nr 3: ZGODNOŚĆ ZE STRATEGIĄ ZIT BOF* 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega czy: 
a) określone przez Wnioskodawcę cele realizacji projektu są zbieżne z 
celami określonymi w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnym 
Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020? 
b) projekt wynika ze zdiagnozowanych potrzeb i jest odpowiedzią na 
główne i istotne problemy określone w Strategii Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnym Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020? 

TAK/NIE 

NIE/TAK 

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od złożenia 
wniosku o dofinansowanie do końca okresu trwałości 
projektu. 

 

WARUNEK nr 4: WSKAŹNIKI REALIZACJI PROJEKTU 
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega czy: 
a) wskaźniki projektu odzwierciedlają założone cele projektu? 

Określone przez Wnioskodawcę wskaźniki osiągnięcia celów projektu 
powinny być adekwatne do zakresu rzeczowego projektu i celów oraz 
powinny zostać osiągnięte przy danych nakładach i założonym sposobie 
realizacji projektu. 

b) wybrano wskaźniki obligatoryjne dla danego rodzaju projektu? 
Wnioskodawca zobowiązany jest do wyboru co najmniej następujących 
wskaźników: 

− Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami 

− Liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są 
usługi aktywizacji społeczno-zawodowej. 

c) wskazano metodologię wyliczenia wskaźników, tj. opis szacowania, 
pomiaru i monitorowania wskaźnika? 

TAK/NIE 

TAK/TAK 

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od złożenia 
wniosku o dofinansowanie do końca okresu trwałości 
projektu. 

Możliwość odstępstwa od założonych wartości 
docelowych i terminu ich osiągnięcia w trakcie realizacji 
projektu oraz w okresie trwałości może wynikać 
z wystąpienia siły wyższej nie leżącej po stronie 
Beneficjenta, przy czym każda zmiana powinna być 
uzasadniona przez Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ 
RPOWP. W innym przypadku, współfinansowanie UE 
może podlegać pomniejszeniu proporcjonalnie do 
nieosiągniętych wartości docelowych wskaźników/celów 
projektu w sposób określony w Umowie o 
dofinansowanie projektu obowiązującej na moment 
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Przedstawiona metodologia powinna być weryfikowalna i oparta o 
wiarygodne założenia. 

realizacji projektu. 

WARUNEK nr 5: POPRAWNOŚĆ DOBORU WSKAŹNIKÓW 
UWZGLĘDNIONYCH W STRATEGII ZIT BOF * 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega: 

Czy projekt przyczynia się do osiągnięcia wskaźników monitoringu 
określonych w Strategii ZIT BOF, adekwatnych do planowanych działań w 
projekcie oraz monitorowania ich w trakcie realizacji projektu? 

Wnioskodawca zobowiązany jest do wyboru co najmniej następujących 
wskaźników: 

− Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami 

− Liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są 
usługi aktywizacji społeczno-zawodowej. 

 

TAK/NIE 

TAK/TAK 

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od złożenia 
wniosku o dofinansowanie do końca okresu trwałości 
projektu. 

Możliwość odstępstwa od założonych wartości 
docelowych i terminu ich osiągnięcia w trakcie realizacji 
projektu oraz w okresie trwałości może wynikać 
z wystąpienia siły wyższej nie leżącej po stronie 
Beneficjenta, przy czym każda zmiana powinna być 
uzasadniona przez Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ 
RPOWP. W innym przypadku, współfinansowanie UE 
może podlegać pomniejszeniu proporcjonalnie do 
nieosiągniętych wartości docelowych wskaźników/celów 
projektu w sposób określony w Umowie o 
dofinansowanie projektu obowiązującej na moment 
realizacji projektu. 

2. 
Kwalifikowalność 

wydatków projektu 

WARUNEK nr 1: KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW W KONTEKŚCIE 
ZAŁOŻEŃ PROGRAMOWYCH 
 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy wskazane wydatki 
kwalifikowane projektu są zgodne z zasadami finansowania projektu w 
ramach Poddziałania 8.4.2 Infrastruktura usług socjalnych i zdrowotnych w 
obszarze BOF? 

Weryfikacja kwalifikowalności poszczególnych pozycji zaplanowanych w 
budżecie będzie oparta o zapisy Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020, obowiązujących na moment ogłoszenia konkursu, przy czym 
decydujące jest ujęcie wydatków kwalifikowalnych stricte związanych z 
realizacją przedmiotu projektu. 

TAK/NIE 

TAK/TAK 

Spełnienie warunku weryfikowane jest od złożenia 
wniosku o dofinansowanie do końca okresu trwałości 
projektu. 

Możliwość korekty/uzupełnienia na etapie złożenia 
wniosku o dofinansowanie w zakresie zmiany wartości 
kosztów kwalifikowalnych przy jednoczesnym 
zapewnieniu pokrycia zwiększonych wydatków 
niekwalifikowalnych ze środków własnych. Decyzja o 
dopuszczeniu korekty podejmowana jest każdorazowo 
przez Komisję Oceny Projektów po uwzględnieniu wpływu 
zmiany na spełnienie innych kryteriów wyboru projektów.  

WARUNEK nr 2: IDENTYFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy wskazane wydatki 
TAK/NIE 

TAK/TAK 

Spełnienie warunku weryfikowane jest od złożenia 
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kwalifikowane projektu są precyzyjnie określone - są identyfikowalne i są 
wystarczająco szczegółowe w stosunku do rodzaju i zakresu projektu? 

Wnioskodawca zobowiązany jest do szczegółowego zaprezentowania 
wydatków zarówno co do zakresu rzeczowego, jak i finansowego, co 
powinno znaleźć potwierdzenie w przedłożonej dokumentacji aplikacyjnej, 
w tym w dokumentacji technicznej oraz kosztorysach inwestorskich 

wniosku o dofinansowanie do końca okresu trwałości 
projektu. 

 

WARUNEK nr 3: METODOLOGIA SZACOWANIA WYDATKÓW 

W ramach niniejszego warunku, ocenie podlega, czy wydatki 
kwalifikowalne projektu zostały prawidłowo oszacowane? 

Wartość zadeklarowanych wydatków w budżecie projektu powinna zostać 
należycie udokumentowana i potwierdzona – poprzez dołączenie 
kosztorysów dla wszystkich pozycji. Dodatkowo, wymaga się załączenia 
dokumentacji pozyskanej w trakcie przeprowadzenia analizy cen 
rynkowych. 

TAK/NIE 

TAK/TAK 

Spełnienie warunku weryfikowane jest od złożenia 
wniosku o dofinansowanie do końca okresu trwałości 
projektu. 

Możliwość uzupełnienia brakujących informacji/ 
dokumentacji potwierdzającej wartość wydatków 
kwalifikowalnych wskazanych w budżecie projektu, przy 
czym przedstawione dokumenty powinny być ważne na 
moment złożenia pierwotnej dokumentacji aplikacyjnej i 
nie mogą prowadzić do zwiększenia wartości kosztów 
kwalifikowalnych. 

Możliwość odstępstwa od założonych wartości 
docelowych w trakcie realizacji projektu oraz w okresie 
trwałości może wynikać ze zmiany wartości wydatków 
kwalifikowalnych po przeprowadzeniu procedur wyboru 
wykonawców/dostawców przy czym każda zmiana 
powinna być uzasadniona przez Beneficjenta 
i zaakceptowana przez IZ RPOWP.  

WARUNEK nr 4: NIEZBĘDNOŚĆ WYDATKÓW 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy wskazane wydatki 
kwalifikowane projektu są niezbędne do realizacji celów projektu? 

Ocenie podlega, czy wskazane w projekcie wydatki kwalifikowalne są 
niezbędne do celów realizacji projektu – zarówno co do ich zasadności, jak i 
racjonalności. 

Weryfikacja polega na stwierdzeniu, czy: 

− dana pozycja budżetowa jest niezbędna i czy jej wartość jest 
racjonalna, 

− wydatki kwalifikowalne służą bezpośrednio realizacji celów 

TAK/NIE 

TAK/TAK 

Spełnienie warunku weryfikowane jest od złożenia 
wniosku o dofinansowanie do końca okresu trwałości 
projektu. 

Możliwość korekt w zakresie zmiany wartości kosztów 
kwalifikowalnych przy jednoczesnym zapewnieniu 
pokrycia zwiększonych wydatków niekwalifikowalnych ze 
środków własnych. Decyzja o dopuszczeniu korekty 
podejmowana jest każdorazowo przez KOP po 
uwzględnieniu wpływu zmiany na spełnienie innych 
kryteriów wyboru projektów. 
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projektu, 

− wydatki kwalifikowalne są ekonomicznie uzasadnione oraz czy są 
efektem świadomego wyboru, analizy opcji. 

Możliwość odstępstwa od przyjętych założeń w trakcie 
realizacji projektu oraz w okresie trwałości może wynikać 
ze: 

− zmiany rodzaju nabytych środków trwałych/wartości 
niematerialnych i prawnych, w tym ich parametrów 
technicznych przy zachowaniu co najmniej nie 
gorszych parametrów od założonych pierwotnie, 

− zmiany technicznej i/lub technologicznej w stosunku 
do założeń przyjętych we wniosku o dofinansowanie, 

przy czym każda zmiana powinna być uzasadniona przez 
Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ RPOWP.  

3. 
Wykonalność 

techniczna projektu 

WARUNEK nr 1: ZASOBY LUDZKIE I TECHNICZNE 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy Wnioskodawca 
posiada zasoby techniczne i ludzkie niezbędne do prawidłowej realizacji 
projektu lub czy wiarygodnie opisał sposób pozyskania tych zasobów? 

Należy scharakteryzować zarówno zasoby ludzkie, jak i techniczne 
gwarantujące prawidłową realizację projektu pod względem 
administracyjnym i stricte związanym z przedmiotem projektu.  

W przypadku, gdy Wnioskodawca nie posiada wszystkich zasobów w 
momencie składania wniosku o dofinansowanie, to istnieje możliwość ich 
pozyskania w trakcie realizacji projektu, co należy opisać w dokumentacji 
aplikacyjnej. 

TAK/NIE 

NIE/TAK 

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od złożenia 
wniosku o dofinansowanie do końca okresu trwałości 
projektu. 

Możliwość uzupełnienia brakujących zapisów w 
pierwotnej dokumentacji aplikacyjnej.  

WARUNEK nr 2: PRAWA WŁASNOŚCI I POZWOLENIA 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy Wnioskodawca 
posiada prawa własności, pozwolenia, licencje itp. niezbędne do realizacji 
projektu lub czy uzyskanie tych praw, pozwoleń, licencji itp. zostało w 
projekcie uwzględnione i jest prawdopodobne? 

W przypadku, gdy Wnioskodawca nie posiada jeszcze wszystkich 
niezbędnych decyzji, pozwoleń i praw własności powinien w sposób 
wiarygodny opisać stan zaawansowania prac nad ich uzyskaniem oraz 
podać termin uzyskania przedmiotowych dokumentów. 

TAK/NIE 

NIE/TAK 

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od złożenia 
wniosku o dofinansowanie do końca okresu trwałości 
projektu. 

Możliwość odstępstwa w trakcie realizacji projektu oraz 
w okresie trwałości może wynikać z: 

− wprowadzenia zmian w zakresie rzeczowym projektu 
skutkujących koniecznością uzyskania praw, pozwoleń, 
licencji itp., 

− wprowadzenia zmian w zakresie rozwiązań 
budowlanych zastosowanych w infrastrukturze, 
jednakże nie powodujących zmian funkcjonalno-
użytkowych obiektu budowlanego, wymagających 
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uzyskania nowej decyzji lub oświadczenia Projektanta 
dotyczącego zgody na wprowadzenie proponowanych 
zmian przez Beneficjenta, 

− zmiany rozmieszczenia środków trwałych/wartości 
niematerialnych i prawnych w wyniku realizacji 
projektu bez zmiany granic administracyjnych 
województwa, 

− innych zdarzeń nieleżących po stronie Beneficjenta 
przy czym każda zmiana powinna być uzasadniona przez 
Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ RPOWP.  

WARUNEK nr 3: HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy harmonogram 
realizacji projektu jest racjonalny i wykonalny? 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie wykonalność projektu według 
planowanego harmonogramu, zakresu rzeczowego, złożoności procedur 
przetargowych.  

Przy szacowaniu harmonogramu należy zwrócić uwagę na konieczność 
uwzględnienia zakresu rzeczowego projektu, czasu niezbędnego do 
przeprowadzenia postępowań przetargowych (jeżeli nie dokonano wyboru 
na moment aplikowania), maksymalnego terminu realizacji projektu oraz 
innych okoliczności warunkujących terminową realizację projektu. 

TAK/NIE 

TAK/TAK 

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od złożenia 
wniosku o dofinansowanie do końca okresu realizacji 
projektu. 

Możliwość odstępstwa na etapie realizacji projektu może 
wynikać z: 

− braku wyłonienia wykonawców/dostawców 
z przyczyn niezależnych od Beneficjenta, 

− innych zdarzeń losowych nie leżących po stronie 
Beneficjenta, 

przy czym każda zmiana powinna być uzasadniona przez 
Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ RPOWP. 

WARUNEK nr 4: KWESTIE ŚRODOWISKOWE 

W ramach niniejszego kryterium ocenie podlega, czy dołączona do wniosku 
dokumentacja OOŚ jest zgodna z przedmiotem projektu przy 
jednoczesnym uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawnych w tym 
zakresie. 

Obowiązkowym załącznikiem dla wszystkich projektów jest Formularz w 
zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (Załącznik nr 3 Ia). 

W przypadku dostarczenia pozwolenia na budowę, weryfikacji podlega 
zgodność decyzji z dokumentacją środowiskową (jeśli projekt wymaga 
uzyskania decyzji środowiskowej). 

TAK/NIE 

NIE/TAK 

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od złożenia 
wniosku o dofinansowanie do końca okresu realizacji 
projektu. 

Możliwość odstępstwa od kryterium na etapie realizacji 
projektu może wynikać z wprowadzenia zmian w zakresie 
rzeczowym projektu skutkujących koniecznością 
przeprowadzenia ponownej procedury OOŚ, przy czym 
każda zmiana powinna być uzasadniona przez 
Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ RPOWP. 

4. 
Wykonalność 

finansowa 
i ekonomiczna 

WARUNEK nr 1: ZGODNOŚĆ Z ZASADAMI PRZYGOTOWANIA ANALIZ 
FINANSOWO-EKONOMICZNYCH (jeśli dotyczy) 

TAK/NIE/ 
NIE DOTYCZY 

TAK/TAK 

Spełnienie warunku dotyczącego płynności finansowej 
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W ramach niniejszego warunku ocenie podlega: 
a) czy prognozy zostały sporządzone zgodnie z zasadami określonymi we 
właściwych przepisach? 
Przy opracowaniu części finansowej należy uwzględnić zapisy: 

− Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie zagadnień 
związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym 
projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 
2014- 2020 obowiązujących na moment ogłoszenia konkursu, 

− Przewodnika po analizie kosztów i korzyści projektów 
inwestycyjnych, 

− obowiązujących przepisów i zasad rachunkowości, 

− ogólnie przyjętych metod analiz finansowych i ekonomicznych. 
b) czy w prognozach prawidłowo ujęto wszystkie istotne finansowe 
elementy projektu? 
c) czy wskazane w prognozach poszczególne wielkości (wartość 
przychodów, kosztów, składników majątku i pasywów) są uzasadnione? 
d) czy prognozy nie zawierają istotnych błędów rachunkowych? 
e) czy zapewniona jest płynność finansowa realizacji projektu? 

Prognozy finansowe i ekonomiczne powinny być oparte o wiarygodne 
założenia uprawdopodabniające osiągnięcie wykazanych efektów. Brak 
powyższych informacji może skutkować tym, iż nie będzie możliwa ocena 
wiarygodności założeń, a tym samym nie będzie można potwierdzić 
wykonalności finansowej. Szczególną uwagę przy uzasadnieniu przyjętych 
wartości należy zwrócić na pozycje, które ulegają istotnym zmianom w 
stosunku do danych historycznych. Dokonanie rzetelnej analizy opartej o 
wiarygodne założenia ma kluczowe znaczenie przy określeniu poziomu 
intensywności, a tym samym kwoty dofinansowania. Weryfikacji dokonuje 
się na podstawie informacji podanych w tabelach finansowych oraz w 
części opisowej do analizy finansowej. 

(ppkt e) powinno być utrzymane od momentu złożenia 
wniosku o dofinansowanie do końca okresu realizacji 
projektu. 

Spełnienie pozostałych warunków (ppkt a–d) 
weryfikowane jest na moment złożenia wniosku o 
dofinansowanie. 

Możliwość korekty na etapie złożenia wniosku o 
dofinansowanie w zakresie: 

− skorygowania okresu odniesienia w ramach analizy 
finansowej, przy czym nie dotyczy to okresu trwałości 
projektu, 

− wielkości zastosowanej stopy dyskontowej, 

− wielkości przyjętych stawek amortyzacyjnych, 

− uzupełnienia brakujących tabel finansowych, 

− ujęcia rozliczenia dofinansowania w przedstawionych 
prognozach finansowych, 

− wyjaśnień w zakresie przyjętych wielkości oraz 
założeń. 

WARUNEK nr 2 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU 

W ramach niniejszego kryterium ocenie podlega, czy źródła finansowania 
projektu są jednoznaczne oraz wiarygodne.  

Wnioskodawca powinien jednoznacznie i precyzyjnie określić źródła 
finansowania oraz potwierdzić, że posiada środki na realizację projektu lub 
wiarygodnie wykazać sposób ich pozyskania.  

TAK/NIE 

TAK/TAK 

Spełnienie warunku weryfikowane jest na moment 
złożenia wniosku o dofinansowanie i powinno być 
utrzymane od złożenia wniosku o dofinansowanie do 
końca okresu realizacji projektu. 

Możliwość korekty w zakresie uzupełnienia brakujących 
zapisów/dokumentów w pierwotnej dokumentacji 
aplikacyjnej.  
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5.  Trwałość projektu 

WARUNEK nr 1: UTRZYMANIE CELÓW PROJEKTU 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy z przedstawionych 
przez Wnioskodawcę dokumentów wynika, że cele projektu zostaną 
utrzymane po zakończeniu jego realizacji w okresie trwałości oraz że 
projekt nie będzie w tym czasie poddany znaczącym modyfikacjom? 

Sprawdzeniu podlega możliwość zapewnienia przez Wnioskodawcę 
trwałości operacji, zgodnie z art. 71 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
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 oraz 
uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. 

Weryfikowane będzie, czy Wnioskodawca posiada zdolność do utrzymania 
rezultatów projektu pod względem organizacyjnym, finansowym i 
technicznym przez okres 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz 
Beneficjenta. 

Ocenie podlegać będzie także to, czy Wnioskodawca planuje 
wykorzystywać produkty projektu zgodnie z przeznaczeniem, a projekt w 
pełni spełnia założone w nim cele. 

TAK/NIE 

NIE/TAK 

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od złożenia 
wniosku o dofinansowanie do końca okresu trwałości 
projektu. 

Odstępstwa od kryterium w okresie trwałości projektu 
muszą być zgodne z art. 71 Rozporządzenia nr 1303/2013 
z dnia 17 grudnia 2013 r., tzn. nie mogą prowadzić do 
powstania następujących okoliczności: 

− zaprzestania działalności produkcyjnej lub 
przeniesienie jej poza obszar objęty Programem; 

− zmiany własności elementu infrastruktury, która daje 
przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu 
nienależne korzyści; 

− istotnej zmiany wpływającej na charakter operacji, jej 
cele lub warunki wdrażania, która mogłaby 
doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów, 

przy czym każda zmiana powinna być uzasadniona przez 
Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ RPOWP. 

WARUNEK nr 2: ANALIZA RYZYKA 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy Wnioskodawca 
dokonał analizy ryzyk dotyczących utrzymania trwałości projektu i czy 
zaplanował odpowiednie działania w przypadku ich wystąpienia? 

Wnioskodawca powinien dokonać analizy ryzyka wraz z podaniem 
informacji, czy jest zdolny do odpowiedniego przeciwdziałania w przypadku 
wystąpienia zagrożeń. 

TAK/NIE 

NIE/TAK 

Spełnienie warunku weryfikowane jest na moment 
złożenia wniosku o dofinansowanie. 

6.  
Zgodność projektu z 

zasadami 
horyzontalnymi 

W ramach niniejszego kryterium ocenie podlega, czy projekt zakłada, 
zgodnie z przepisami art. 7 i art. 8 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 

TAK/NIE 

TAK/TAK 

Spełnienie warunku weryfikowane jest na moment 
złożenia wniosku o dofinansowanie i powinno być 
utrzymane od złożenia wniosku o dofinansowanie do 
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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 oraz 
uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006:  

a) co najmniej neutralny wpływ w zakresie zrównoważonego rozwoju; 

b) pozytywny wpływ w zakresie równości szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami; 

Poprzez pozytywny wpływ należy rozumieć zapewnienie dostępności 
infrastruktury, transportu, towarów, usług, technologii i systemów 
informacyjno-komunikacyjnych oraz wszelkich innych produktów 
projektów dla wszystkich ich użytkowników, zgodnie ze standardami 
dostępności, stanowiącymi załącznik do Wytycznych 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. Ocenie podlega, czy projekt 
zakłada rozwiązania przyczyniające się do upowszechnienia stosowania 
usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami i niesamodzielnych. 

Projekt powinien przewidywać działania przystosowujące 
infrastrukturę/nabyte wyposażenie do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami. Obligatoryjnym warunkiem jest potwierdzenie, iż 
utworzona infrastruktura będzie dostosowana – zgodnie z koncepcją 
uniwersalnego projektowania – do potrzeb osób z różnymi formami 
niepełnosprawności. 

c) co najmniej neutralny wpływ w zakresie równości płci, 

d) co najmniej neutralny wpływ w zakresie przeciwdziałania zmianom 
klimatu i ładu przestrzennego? 

Poprzez pozytywny wpływ należy rozumieć np. zastosowanie rozwiązań 
przyczyniających się do poprawy efektywności energetycznej, w 
szczególności do obniżenia zużycia energii lub efektywniejszego jej 
wykorzystywania lub zmniejszenia energochłonności obiektu. Wymóg 
zachowania racjonalnego i zrównoważonego wykorzystania energii dotyczy 
również nabytego wyposażenia medycznego. 

e) co najmniej neutralny wpływ w zakresie współpracy? 

końca okresu trwałości projektu. 
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Ocena wpływu projektu jest dokonywana na podstawie informacji 
podanych przez Wnioskodawcę, które powinny być użyteczne i 
wiarygodne. Samo stwierdzenie Wnioskodawcy, że projekt jest zgodny z 
daną zasadą horyzontalną jest niewystarczające. Należy pamiętać, że 
zaproponowanie działań wynikających jedynie z wymogów prawnych 
świadczy o neutralnym wpływie. Należy zaznaczyć, że pozytywny wpływ 
polega na podjęciu określonych działań, które przyczynią się do założonych 
efektów – postawa czynna, nie bierna. 

7. 
Pomoc publiczna 

w projekcie 
 

W ramach niniejszego kryterium ocenie podlega: 

− czy Wnioskodawca właściwie przeprowadził test pomocy 
publicznej i prawidłowo zakwalifikował projekt pod względem 
występowania pomocy publicznej? 

− czy projekt jest zgodny z programem pomocowym wydanym 
przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie 
pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach 
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 w 
oparciu o art. 56 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? 

− czy Wnioskodawca i projekt spełnia wszystkie wymogi 
wynikające z rozporządzeń pomocowych krajowych i unijnych? 

TAK/NIE 

NIE/TAK 

Spełnienie kryterium powinno być utrzymane od złożenia 
wniosku o dofinansowanie do końca okresu trwałości 
projektu. 

8. 

Informacje zawarte 
w różnych częściach 

wniosku oraz 
załączników są ze 

sobą spójne 
i jednoznaczne 

W ramach niniejszego kryterium ocenie podlega: 
a) czy informacje niezbędne do dokonania oceny projektu i sposobu jego 
realizacji zawarte w dokumentach są jednoznaczne i spójne? 
b) czy możliwe jest dokonanie na ich podstawie oceny projektu w ramach 
wymaganych kryteriów? 

TAK/NIE 

TAK/TAK 

Spełnienie kryterium weryfikowane jest do zakończenia 
oceny projektu. 

Możliwość korekt/uzupełnienia brakujących zapisów w 
pierwotnej dokumentacji aplikacyjnej. 

 
* kryterium oceniane przez pracownika IP ZIT BOF. 
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Kryteria różnicujące/rozstrzygające 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Maksymalna liczba punktów 
Możliwość dokonania 
korekty/uzupełnienia4 

1. 
Komplementarność 

projektu 

Ocenie podlegać będzie logiczne i tematyczne połączenie projektu z innymi projektami 
zrealizowanymi/realizowanymi/ zaakceptowanymi do realizacji/ złożonymi do wsparcia bezpośrednio 
lub w partnerstwie: 

0 pkt – brak powiązań z innymi projektami; 
10 pkt - projekt komplementarny z co najmniej 1 projektem realizowanym ze środków publicznych 
(poza wsparciem unijnym) lub prywatnych; 
10 pkt - projekt komplementarny z co najmniej 1 projektem zrealizowanym/ realizowanym/ 
zaakceptowanym do realizacji w perspektywie na lata 2014-2020 EFS, 
10 pkt - projekt komplementarny z projektem złożonym do wsparcia w ramach ogłoszonego 
konkursu w 2021 roku w ramach Poddziałania 7.2.2 z RPOWP na lata 2014-2020. 
 

W ramach kryterium punkty sumują się.  

Maksymalna liczba punktów za spełnienie kryterium: 30 pkt. 

30 
Kryterium rozstrzygające nr 1 

W przypadku nie rozstrzygnięcia 
kolejności na liście w wyniku 

zastosowania kryteriów 
różnicujących analizie zostanie 
poddana komplementarność 
projektu z innymi projektami.  

NIE/TAK 

Spełnienie warunku 
weryfikowane jest na 
moment złożenia 
wniosku o 
dofinansowanie. 

2.  
Doświadczenie 
Wnioskodawcy 

Ocenie podlegać będzie doświadczenie Wnioskodawcy w zakresie usług społecznych. Preferowane 

będzie doświadczenie Wnioskodawcy, który udokumentował działalność w dziedzinie usług 

społecznych. Wnioskodawcy posiadający kilkuletnie doświadczenie w realizacji programów usług 

społecznych zapewnią wysoką jakość i skuteczność podejmowanych działań. 

0 pkt - brak doświadczenia;  
5 pkt - do 1 roku; 
10 pkt - powyżej 1 roku do lat 3; 
15 pkt - powyżej lat 3. 

 

Maksymalna liczba punktów za spełnienie kryterium: 15 pkt. 

15  
Kryterium rozstrzygające nr 2 

W przypadku nie rozstrzygnięcia 
kolejności na liście w wyniku 

zastosowania kryterium 
rozstrzygającego nr 1 analizie 

zostanie poddane doświadczenie 
Wnioskodawcy. Wyższą punktację 
otrzyma projekt Wnioskodawcy z 
dłuższym okresem doświadczenia. 

NIE/TAK 

Spełnienie warunku 
weryfikowane jest na 
moment złożenia 
wniosku o 
dofinansowanie. 

 
4 Zgodnie z przypisem 1. 
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3. 
Stopień 

przygotowania 
projektu do realizacji 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie stopień przygotowania projektu do realizacji. 
Premiowane będą projekty gotowe do realizacji. 
 
Punkty w ramach kryterium będą przyznawane w następujący sposób: 

0 pkt - projekt nie jest gotowy do realizacji; 
15 pkt - projekt jest w wysokim stopniu przygotowany do realizacji, Wnioskodawca posiada już 
wszelkie niezbędne wymagane prawem dokumenty takie jak np. posiada prawomocne, ważne 
pozwolenia na budowę albo dokonał zgłoszenia budowy (lub wykazał brak obowiązku posiadania 
takiej decyzji lub dokonania zgłoszenia do realizacji projektu). 

 

Maksymalna liczba punktów za spełnienie kryterium: 15 pkt. 

15 

NIE/TAK 

Spełnienie warunku 
weryfikowane jest na 
moment złożenia 
wniosku o 
dofinansowanie. 

4. 
Zasięg oddziaływania 

projektu 

Ocenie podlegać będzie zasięg oddziaływania projektu. Preferowane są projekty o zasięgu 
oddziaływania w większej liczbie gmin na terenie BOF. Pod pojęciem zasiągu oddziaływania należy 
rozumieć wpływ operacji na dany obszar: 

5 pkt - projekt swoim zasięgiem obejmuje tylko jedną gminę BOF; 
10 pkt - projekt swoim zasięgiem obejmuje co najmniej 5 gmin BOF; 
20 pkt - projekt swoim zasięgiem obejmuje cały teren BOF. 

 

Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na podstawie treści wniosku o dofinansowanie 
projektu.  

Kryterium będzie oceniane poprzez przypisanie mu odpowiednich wartości punktowych.  

Maksymalna liczba punktów za spełnienie kryterium: 20 pkt. 

20 

 

NIE/TAK 

Spełnienie kryterium 
weryfikowane jest od 
złożenia wniosku o 
dofinansowanie do 
końca okresu trwałości 
projektu. 

5. 
Współpraca z innymi 

podmiotami 

Ocenie podlegać będzie współpraca Wnioskodawcy przy realizacji Projektu z innymi podmiotami: 
0 pkt – przy realizacji projektu Wnioskodawca nie zakłada współpracy z innymi podmiotami; 
5 pkt – przy realizacji projektu Wnioskodawca zakłada współpracę z jednym podmiotem spośród 
niżej wymienionych: 

- instytucjami pomocy i integracji społecznej; 
- jednostkami samorządu terytorialnego; 
- partnerami społeczno-gospodarczymi; 
- organizacjami pozarządowymi prowadzącymi statutową działalność w obszarze usług 
społecznych; 

10 pkt - przy realizacji projektu Wnioskodawca zakłada współpracę z innymi minimum trzema 
podmiotami spośród niżej wymienionych: 

- instytucjami pomocy i integracji społecznej; 
- i/lub jednostkami samorządu terytorialnego; 
- i/lub partnerami społeczno-gospodarczymi; 
-i/lub organizacjami pozarządowymi prowadzącymi statutową działalność w obszarze usług 

10 

 

NIE/TAK 
Spełnienie kryterium 
weryfikowane jest od 
złożenia wniosku o 
dofinansowanie do 
końca okresu trwałości 
projektu. 
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społecznych; 
 
Ocena niniejszego kryterium dokonywana będzie na podstawie zapisów w dokumentacji aplikacyjnej. 

Maksymalna liczba punktów za spełnienie kryterium: 10 pkt. 

6. Wkład własny 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie podwyższenie wkładu własnego. Punktacja 
przyznawana będzie w następujący sposób: 
 
1 punkt za 1 punkt procentowy podwyższenia wkładu własnego beneficjenta w odniesieniu 
do minimalnego wymaganego wkładu określonego w ogłoszeniu o konkursie. 
 
Maksymalna liczba punktów za spełnienie kryterium: 10 pkt. 

10 
 

NIE/NIE 
 
Spełnienie warunku 
weryfikowane jest na 
moment złożenia 
wniosku o 
dofinansowanie. 

   100  

Projekt otrzymuje pozytywną ocenę, jeśli uzyska co najmniej 40% maksymalnej liczby punktów przewidzianych w ramach kryteriów różnicujących/rozstrzygających. W przypadku projektów, które 
uzyskały taką samą liczbę punktów w ramach konkursu, o pozycji na liście rankingowej będą decydować kryteria rozstrzygające określone powyżej.  
 
UWAGA: Dopuszczenie możliwości dokonania korekt na etapie oceny formalno-merytorycznej projektu w ramach danego kryterium może jednocześnie w sposób bezpośredni przełożyć się na 
informacje podlegające ocenie w ramach innych kryteriów wyboru projektów. W związku z powyższym, Wnioskodawca zobowiązany jest do rzetelnego i starannego skorygowania pierwotnej 
dokumentacji aplikacyjnej w niezbędnym zakresie wynikającym z wezwania IZ RPOWP do poprawy przy jednoczesnym wskazaniu zakresu wprowadzonych zmian w piśmie przewodnim 
 


