
 

 

 

 

Działanie 4.5 Ochrona przyrody  
Poddziałanie 4.5.4 Edukacja ekologiczna  
 
1.   Ocena formalna 

 

Lp. Nazwa kryterium 

OPIS ZNACZENIA KRYTERIUM 
(np. informacja o tym, czy 

spełnienie danego kryterium 
jest konieczne do przyznania 

dofinansowania, czy spełnienie 
danego kryterium jest 

stopniowalne, jaką wagę w 
ostatecznej ocenie ma ocena 

danego kryterium) 

DEFINICJA (tj. przede wszystkim zasady jego oceny) 

1 
Wniosek złożono w odpowiedzi na 
właściwe ogłoszenie o konkursie.  

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest 
niezbędne dla możliwości otrzymania 
dofinansowania). Niespełnienie kryterium 
skutkuje negatywną oceną formalną 
wniosku. Brak możliwości korekty. 

Ocena kryterium polega na weryfikacji czy Wnioskodawca spełnia  zapisy zawarte w 
ogłoszeniu o konkursie, w szczególności dotyczące przyporządkowania do właściwego 
działania/poddziałania oraz typu projektu  podlegającego dofinansowaniu zgodnie ze 
Szczegółowym opisem osi priorytetowych programu operacyjnego obowiązującym w dniu 
ogłoszenia naboru oraz z obowiązującym Regulaminem Konkursu. 
 
IZ WRPO zastrzega sobie możliwość doprecyzowania typów projektów w Regulaminie 
Konkursu obowiązującym dla danego naboru. 

2 
Wnioskodawca złożył w danym konkursie 
jeden projekt 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest 
niezbędne dla możliwości otrzymania 
dofinansowania). Niespełnienie kryterium 
skutkuje negatywną oceną formalną 
wniosku. Brak możliwości korekty. 

Jeżeli w obowiązującym Regulaminie Konkursu 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. 
  

3 
Wnioskodawca  jest uprawniony do 
ubiegania się o wsparcie w ramach 
konkursu 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest 
niezbędne dla możliwości otrzymania 
dofinansowania). Niespełnienie kryterium 
skutkuje negatywną oceną formalną 
wniosku. Brak możliwości korekty. 

Weryfikacji podlega: typ Beneficjenta wskazany w Szczegółowym opisie osi 
priorytetowych programu operacyjnego, obowiązującym w dniu ogłoszenia naboru 
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 obowiązujących w dniu ogłoszenia naboru. W sytuacji gdy 

Wnioskodawcą jest przedsiębiorca dodatkowo weryfikowany jest jego status.  

4 
Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu 
z ubiegania się o dofinansowanie na 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest 
niezbędne dla możliwości otrzymania 

Weryfikacja Wnioskodawcy zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych.  



 

 

 

 

podstawie ustawy o finansach 
publicznych 

dofinansowania). Niespełnienie kryterium 
skutkuje negatywną oceną formalną 
wniosku. Brak możliwości korekty. 

5 
Projekt spełnia przesłanki inwestycji 
początkowej. 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest 
niezbędne dla możliwości otrzymania 
dofinansowania). Niespełnienie kryterium 
skutkuje negatywną oceną formalną 
wniosku. Brak możliwości korekty. 

Dotyczy wyłącznie projektów współfinansowanych w ramach Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej 
pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014 – 
2020 (. Wsparcia nie uzyskują projekty, które nie spełniają przesłanek dotyczących 
„inwestycji początkowej” określonych 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. 

6 
Projekt jest realizowany na terenie 
Województwa Wielkopolskiego. 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest 
niezbędne dla możliwości otrzymania 
dofinansowania). Niespełnienie kryterium 
skutkuje negatywną oceną formalną 
wniosku. Brak możliwości korekty. 

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). 

7 

Zgodność założeń projektu z wymogami 
zawartymi w obowiązującym 
Uszczegółowieniu i dokumentacji 
konkursowej. 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest 
niezbędne dla możliwości otrzymania 
dofinansowania). Niespełnienie kryterium 
skutkuje negatywną oceną formalną 
wniosku. Możliwość jednorazowej 
korekty. 

Weryfikacji podlega zgodność zapisów przedstawionych we wniosku o dofinansowanie z 
zapisami dokumentacji obowiązującej konkursowej (w tym  z zapisami  Linii 
demarkacyjnej i art. 65 ust. 6 rozporządzenia ogólnego) oraz ze Szczegółowym opisem 
osi priorytetowych programu operacyjnego obowiązującym w dniu ogłoszenia naboru. 
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 obowiązującym w dniu ogłoszenia naboru. 
 
IZ WRPO 2014 + zastrzega sobie możliwość doprecyzowania rodzajów projektów, 
minimalnej/maksymalnej wartości projektu oraz dnia rozpoczęcia kwalifikowalności w 
Regulaminie Konkursu obowiązującym dla danego naboru. 

8 
Zgodność okresu realizacji z okresem 
programowym. 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest 
niezbędne dla możliwości otrzymania 
dofinansowania). Niespełnienie kryterium 
skutkuje negatywną oceną formalną 
wniosku. Możliwość jednorazowej 
korekty. 

Weryfikacji podlega okres realizacji projektu przedstawiony we wniosku o dofinansowanie 
(czy nie wykracza on poza ramy wynikające z zapisów obowiązującej dokumentacji 
konkursowej). Projekty nieobjęte pomocą publiczną - dzień rozpoczęcia kwalifikowalności 
- okres realizacji nie wcześniej niż 1 stycznia 2014r. 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. 
 
IZ WRPO 2014 + zastrzega sobie możliwość doprecyzowania dnia rozpoczęcia 
kwalifikowalności oraz maksymalnych terminów realizacji projektów w Regulaminie 
Konkursu obowiązującym dla danego naboru. 



 

 

 

 

 

9 
Projekt nie dotyczy sektorów 
wyłączonych ze wsparcia WRPO. 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest 
niezbędne dla możliwości otrzymania 
dofinansowania). Niespełnienie kryterium 
skutkuje negatywną oceną formalną 
wniosku.  Uwaga: Możliwość 
skorygowania błędnie podanego kodu 
PKD oraz wyjaśnienia wątpliwej sytuacji 
w przypadku gdy wskazany przez 
Wnioskodawcę kod PKD nie rozstrzyga 
jednoznacznie o występowaniu 
działalności wykluczonej w ramach 
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. 

10 
Wnioskodawca zagwarantował 
zachowanie trwałości projektu. 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest 
niezbędne dla możliwości otrzymania 
dofinansowania). Niespełnienie kryterium 
skutkuje negatywną oceną formalną 
wniosku. Możliwość jednorazowej 
korekty 

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. 

11 Prawidłowa wartość projektu. 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest 
niezbędne dla możliwości otrzymania 
dofinansowania). Niespełnienie kryterium 
skutkuje negatywną oceną formalną 
wniosku. Możliwość jednorazowej 
korekty  

Weryfikacji podlega zgodność  wartości projektu w obowiązującym dla danego naboru 
Regulaminem Konkursu i Szczegółowym opisem osi priorytetowych programu 
operacyjnego obowiązującym w dniu ogłoszenia naboru. 
 
IZ WRPO 2014 + zastrzega sobie możliwość doprecyzowania minimalnej/maksymalnej 
wartości projektu w Regulaminie Konkursu obowiązującym dla danego naboru. 

12 
Prawidłowo wykonane obliczenia we 
wniosku. 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest 
niezbędne dla możliwości otrzymania 
dofinansowania). Niespełnienie kryterium 
skutkuje negatywną oceną formalną 
wniosku. Możliwość jednorazowej 
korekty  

Weryfikacji podlega prawidłowość przeprowadzonych przez Wnioskodawcę obliczeń 
matematycznych - zarówno poprawność kwotowa jak i procentowa. Obliczenia powinny 
być przeprowadzone zgodnie z obowiązującą Instrukcją wypełniania wniosku o 
dofinansowanie oraz pozostałą obowiązującą dokumentacją konkursową. 

13 Prawidłowa kwalifikowalność kosztów. 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest 
niezbędne dla możliwości otrzymania 
dofinansowania). Niespełnienie kryterium 
skutkuje negatywną oceną formalną 
wniosku. Możliwość jednorazowej 
korekty  

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 określone m. in. w 
Wytycznych w sprawie kwalifikowalności (…) i zapisach obowiązującego wzoru umowy o 
dofinansowanie, 
2) wydatki wskazane w Projekcie co do zasady uznać można za kwalifikowalne (m. in. czy 
koszty wpisują się w  typy projektów określone w Szczegółowym Opisie Osi 
Priorytetowych programu operacyjnego obowiązującym w dniu ogłoszenia naboru oraz 



 

 

 

 

czy wynikają z katalogu kosztów określonych w obowiązującym Regulaminie Konkursu), 
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. 
 
IZ WRPO 2014 + zastrzega sobie możliwość doprecyzowania zasad dotyczących 
kwalifikowalności kosztów w Regulaminie Konkursu obowiązującym dla danego naboru. 

14 
Właściwy poziom dofinansowania 
projektu. 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest 
niezbędne dla możliwości otrzymania 
dofinansowania).  Niespełnienie kryterium 
skutkuje negatywną oceną formalną 
wniosku. Możliwość jednorazowej 
korekty  

Weryfikacji podlega prawidłowość obliczenia kwoty dofinansowania. Poziom 
dofinansowania musi być zgodny z obowiązującym Regulaminem Konkursu, 
Szczegółowym opisem osi priorytetowych programu operacyjnego obowiązującym w dniu 
ogłoszenia naboru oraz obowiązującą Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie.  
 
IZ WRPO 2014 + zastrzega sobie możliwość doprecyzowania poziomu dofinansowania 
projektu w Regulaminie Konkursu obowiązującym dla danego naboru. 

15 
Analiza pomocy publicznej - zgodność z 
odpowiednim programem pomocowym. 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest 
niezbędne dla możliwości otrzymania 
dofinansowania).  Niespełnienie kryterium 
skutkuje negatywną oceną formalną 
wniosku. Możliwość jednorazowej 
korekty 

Weryfikacji podlega zgodność wnioskowanej pomocy publicznej z właściwymi przepisami 
prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania pomocy obowiązującymi 
w momencie udzielania wsparcia. 
 
IZ WRPO 2014+ wskazuje podstawy prawne udzielanego wsparcia w Regulaminie 
Konkursu obowiązującym dla danego naboru. 

16 
Prawidłowo przygotowane studium 
wykonalności (w tym prawidłowo 
wykonane obliczenia). 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest 
niezbędne dla możliwości otrzymania 
dofinansowania). Niespełnienie kryterium 
skutkuje negatywną oceną formalną 
wniosku. Możliwość jednorazowej 
korekty. 

Weryfikacji podlega prawidłowość/ kompletność sporządzenia studium wykonalności w 
oparciu o stosowne wytyczne  (m.in brak błędów rachunkowych, prawidłowość 
sporządzenia analiz finansowych, właściwe wypełnienie wymaganych pól na aktualnym 
formularzu). 

17 
Wnioskodawca zagwarantował 
zabezpieczenie środków/wskazał źródła 
finansowania projektu. 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest 
niezbędne dla możliwości otrzymania 
dofinansowania).  Niespełnienie kryterium 
skutkuje negatywną oceną formalną 
wniosku. Możliwość jednorazowej 
korekty. 

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 Regulaminie Konkursu 
obowiązującym dla danego naboru. 

18 
Wskaźniki z listy IZ, adekwatne do typu 
projektu. 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest 
niezbędne dla możliwości otrzymania 
dofinansowania). Niespełnienie kryterium 
skutkuje negatywną oceną formalną 
wniosku. Możliwość jednorazowej 
korekty. 

Weryfikacji podlega właściwy dobór przez Wnioskodawcę wskaźników zgodnie z Listą 
wskaźników i ich definicjami podanymi w obowiązującej dokumentacji konkursowej. 
Sposób wypełniania wniosku w zakresie wskaźników produktu i rezultatu opisany jest w 
obowiązującej Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie. Wybrane wskaźniki 

muszą odzwierciedlać efekty rzeczowe i wpływ przedsięwzięcia na otoczenie społeczno-
ekonomiczne. 



 

 

 

 

19 

Wniosek i załączniki zawierają wszystkie 
wymagane dane oraz są wypełnione 
zgodnie z obowiązującą dokumentacją 
konkursową. 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest 
niezbędne dla możliwości otrzymania 
dofinansowania). Niespełnienie kryterium 
skutkuje negatywną oceną formalną 
wniosku. Możliwość jednorazowej 
korekty. 

Weryfikacji podlega czy dokumentacja projektowa zawiera wszystkie niezbędne i 
wymagane dane oraz czy zapisy dokumentacji projektowej są zgodne z  obowiązującą 
Wnioskodawcę dokumentacją konkursową, m.in. z Instrukcją wypełniania wniosku o 
dofinansowanie, Instrukcją wypełniania  SW, Instrukcjami wypełniania załączników do 
wniosku o dofinansowanie. 

20 
Spójność informacji zawartych w 
dokumentacji projektowej. 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest 
niezbędne dla możliwości otrzymania 
dofinansowania). Niespełnienie kryterium 
skutkuje negatywną oceną formalną 
wniosku. Możliwość jednorazowej 
korekty. 

Weryfikacji podlega spójność zapisów w całej dokumentacji projektowej złożonej przez 
Wnioskodawcę, także w ramach samego formularza wniosku o dofinansowanie. 

21 Właściwa informacja i promocja projektu. 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest 
niezbędne dla możliwości otrzymania 
dofinansowania). Niespełnienie kryterium 
skutkuje negatywną oceną formalną 
wniosku. Możliwość jednorazowej 
korekty. 

Weryfikacji podlega zgodność zapisów przedstawionych we wniosku o 
dofinansowanie/dokumentacji projektowej obowiązującym wzorem umowy o 
dofinansowanie i właściwymi Wytycznymi. 

22 

Projekt zakłada pozytywny lub neutralny 
wpływ inwestycji na polityki horyzontalne 
(polityka zrównoważonego rozwoju i 
równości szans) oraz obszary Natura 
2000. 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest 
niezbędne dla możliwości otrzymania 
dofinansowania). Niespełnienie kryterium 
skutkuje negatywną oceną formalną 
wniosku. Możliwość jednorazowej 
korekty. 

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. 

23 Zgodność projektu z wymogami OOŚ. 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest 
niezbędne dla możliwości otrzymania 
dofinansowania). Niespełnienie kryterium 
skutkuje negatywną oceną formalną 
wniosku. Możliwość jednorazowej 
korekty. 

Sprawdzeniu podlega zgodność z wymogami OOŚ obowiązującymi w danym Działaniu 
właściwymi dla danego rodzaju inwestycji 

24 

Projekt jest zgodny z planami, 
dokumentami strategicznymi określonymi 
w obowiązującej dokumentacji 
konkursowej. 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest 
niezbędne dla możliwości otrzymania 
dofinansowania). Niespełnienie kryterium 
skutkuje negatywną oceną formalną 
wniosku. Możliwość jednorazowej 
korekty. 

Weryfikacji podlega zgodność zakresu projektu z zapisami dokumentów, o których mowa 
w obowiązującym Szczegółowym opisie osi priorytetowych programu 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). 

 

  



 

 

 

 

2.   Ocena merytoryczna 
 

Lp. 
Nazwa kryterium OPIS ZNACZENIA 

KRYTERIUM 
DEFINICJA (tj. przede wszystkim zasady jego oceny) 

1.  Zgodność z aktualną Strategią rozwoju województwa 
wielkopolskiego do 2020 roku. 

T/N 
Kryterium dopuszczające 

(spełnienie jest niezbędne dla 
możliwości dalszej oceny, 

zgodnie z kryteriami 
punktowanymi). Niespełnienie 
kryterium skutkuje negatywną 
oceną merytoryczną wniosku 

i jego odrzuceniem. 

W ramach kryterium sprawdzana będzie zgodność projektu ze Strategią 
rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku. Wnioskodawca w 
dokumentacji aplikacyjnej powinien w sposób opisowy wykazać zgodność 
przedsięwzięcia z celami strategicznymi oraz szczegółowo uzasadnić, jak 
projekt wpłynie na osiągniecie wskazanych celów Strategii. 

2.  Realizacja docelowego przedsięwzięcia będzie miała 
wpływ na realizację celów strategii na rzecz 
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu Europa 2020. 

T/N 
Kryterium dopuszczające 

(spełnienie jest niezbędne dla 
możliwości dalszej oceny, 

zgodnie z kryteriami 
punktowanymi). Niespełnienie 
kryterium skutkuje negatywną 
oceną merytoryczną wniosku 

i jego odrzuceniem. 

Na podstawie opisu projektu i postawionych w nim celów ocenia się, czy dany 
projekt wpisuje się w cele i założenia Strategii na rzecz inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Europa 2020 
w kwestiach dotyczących aspektów danego działania. 

3.  Zgodność projektu (w tym podstawowych parametrów 
technicznych) z obowiązującymi aktami prawnymi 
dotyczącymi realizowanej inwestycji 

T/N/ND 
Kryterium dopuszczające 

(spełnienie jest niezbędne dla 
możliwości dalszej oceny, 

zgodnie z kryteriami 
punktowanymi). Niespełnienie 
kryterium skutkuje negatywną 
oceną merytoryczną wniosku 

i jego odrzuceniem. 

Projekt musi być zgodny z wszystkimi obowiązującymi przepisami krajowymi / 
unijnymi, które mają zastosowanie przy jego realizacji (w tym m.in. z przepisami 
dotyczącymi ochrony środowiska, z prawem budowlanym, prawem zamówień 
publicznych, Ustawą o rachunkowości, Ustawą o podatku od towarów i usług, 
itd.). 

4.  Projekt zakłada zwiększenie dostępności obiektu do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

T/N/ND 
Kryterium dopuszczające 

(spełnienie jest niezbędne dla 
możliwości dalszej oceny, 

zgodnie z kryteriami 
punktowanymi). Niespełnienie 
kryterium skutkuje negatywną 
oceną merytoryczną wniosku 

i jego odrzuceniem. 

Ocenie podlegać będzie, czy projekt przewiduje działania przystosowujące 
infrastrukturę do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (inwestycje, które 
pomagają likwidować fizyczne bariery utrudniające osobom z 
niepełnosprawnościami dostęp do obiektu). 

5.  Trwałość projektu 
- Czy wiarygodność finansowa Beneficjenta umożliwia 
realizację projektu? 

T/N 
Kryterium dopuszczające 

(spełnienie jest niezbędne dla 

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 



 

 

 

 

możliwości dalszej oceny, 
zgodnie z kryteriami 

punktowanymi). Niespełnienie 
kryterium skutkuje negatywną 
oceną merytoryczną wniosku 

i jego odrzuceniem. 

oraz do zapewnienia stabilności finansowej po zakończeniu jego realizacji. 
Należy także poddać ocenie zdolność instytucjonalną Beneficjenta, sprawdzić, 
czy posiada on zdolność techniczną i dysponuje kompetentną kadrą niezbędną 
do realizacji prac, które będą prowadzone w wyniku realizacji projektu. 
Aby uzyskać pozytywną ocenę należy spełnić wszystkie trzy warunki wskazane 
w kryterium. 

- Czy zdolność instytucjonalna Beneficjenta gwarantuje 
sprawną realizację projektu (doświadczenie, struktura 
organizacyjna, zaplecze techniczne, kadra 
zaangażowana w realizację i obsługę projektu)? 

T/N 
Kryterium dopuszczające 

(spełnienie jest niezbędne dla 
możliwości dalszej oceny, 

zgodnie z kryteriami 
punktowanymi). Niespełnienie 
kryterium skutkuje negatywną 
oceną merytoryczną wniosku 

i jego odrzuceniem. 
- 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? 

T/N/ND 
Kryterium dopuszczające 

(spełnienie jest niezbędne dla 
możliwości dalszej oceny, 

zgodnie z kryteriami 
punktowanymi). Niespełnienie 
kryterium skutkuje negatywną 
oceną merytoryczną wniosku 

i jego odrzuceniem. 

6.  Koszty kwalifikowane są uzasadnione i zaplanowane 
w odpowiedniej wysokości 

T/N 
Kryterium dopuszczające 

(spełnienie jest niezbędne dla 
możliwości dalszej oceny, 

zgodnie z kryteriami 
punktowanymi). Niespełnienie 
kryterium skutkuje negatywną 
oceną merytoryczną wniosku 

i jego odrzuceniem. 

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 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. 

7.  Wpływ wartości wskaźników przyjętych w projekcie na 
realizację celów Programu oraz analiza ich wartości 
docelowych. 0-3 

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+, 
- wpływ wartości docelowych wskaźników w projekcie na wartości docelowe 
wskaźników programowych wybranych do Ram Wykonania. 

8.  Wpływ projektu na wdrażanie zasad horyzontalnych. 
- wpływ neutralny – 0 pkt. 
- pozytywny wpływ na jedną z zasad horyzontalnych – 
1 pkt. 
- pozytywny wpływ na dwie zasady horyzontalne – 2 
pkt. 
- pozytywny wpływ na trzy lub więcej zasad 
horyzontalnych – 3 pkt. 

0-3 

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. 

9. Oferta edukacyjna objęta projektem. 

1-4 

Punkty w ramach kryterium będą przyznawane wg poniższej skali: 
- 1 oferta – 1 pkt. 
- 2 oferty – 2 pkt. 
- 3 oferty – 3 pkt. 
- 4 i więcej ofert – 4 pkt. 

10. Rodzaj prowadzonych zajęć edukacyjnych w ramach 
projektu. 1/3/5 

Punkty w ramach kryterium będą przyznawane wg poniższej skali: 
- pośrednia forma – 1 pkt. 
- bezpośrednia forma – 3 pkt. 
- łącząca bezpośrednią i pośrednią formę – 5 pkt. 

11.  Liczba osób odwiedzających ośrodek / ośrodki objęte 
projektem/ uczestników działań informacyjno- 1-5 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie liczba osób odwiedzających 
ośrodek/ ośrodki objęte projektem i/ lub liczbę osób -  uczestników działań 
informacyjno-edukacyjnych objętych projektem. 



 

 

 

 

edukacyjnych. Punkty w ramach kryterium będą przyznawane wg poniższej skali: 
- poniżej 5 tys. osób  – 1 pkt. 
- od 5 tys. osób i poniżej 6 tys. osób – 2 pkt. 
- od 6 tys. osób i poniżej 7 tys. osób – 3 pkt. 
- od 7 tys. osób i poniżej 8 tys. osób – 4 pkt. 
- od 8 tys. osób – 5 pkt. 

12.  Zakres inwestycyjny projektu. 
1/3 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie zakres inwestycyjny projektu. 
- budowa nowego ośrodka – 1 pkt. 
- rozbudowa/modernizacja/doposażenie ośrodka – 3 pkt. 

 Razem punktów 
(maksymalna liczba punktów wynosi 23) 23  

 


