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LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE  

KRYTERIA MERYTORYCZNE WERYFIKOWANE W SYSTEMIE 0-1 

Lp. Brzmienie kryterium  
Zasady oceny spełniania kryterium  

i wymogi wobec wnioskodawcy  

CZY MÓJ WNIOSEK POZWOLI 
OCENIAJĄCYM UZNAĆ  

KRYTERIUM ZA SPEŁNIONE? 

TAK NIE 
NIE 

DOTYCZY 

1. Wnioskodawca zgodnie ze Szczegółowym 
Opisem Osi Priorytetowych PO WER jest 
podmiotem uprawnionym do ubiegania 
się o dofinansowanie w ramach 
właściwego Działania/Poddziałania PO 
WER.  

Oceniający dokonuje oceny 
porównując treść części II wniosku 
Wnioskodawca (beneficjent) oraz 
zapisy SZOOP PO WER dotyczące 
danego Działania/Poddziałania 
(pole Typ beneficjenta). 

Wnioskodawca powinien upewnić 
się, czy jest podmiotem wskazanym 
w SZOOP PO WER dla danego 
Działania/Poddziałania (w polu Typ 
beneficjenta). 

   

2. W przypadku projektu partnerskiego 
spełnione zostały wymogi dotyczące 

1) wyboru partnerów, o których mowa w 
art. 33 ust. 2-4a ustawy z dnia 11 lipca 
2014 r. o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie 2014-
2020 (o ile dotyczy);  

2) utworzenia albo zainicjowania 

Oceniający sprawdza spełnianie 
kryterium na podstawie 
oświadczenia zawartego we 
wniosku o dofinansowanie  
dotyczącego zarówno 
wnioskodawcy, jak i partnerów 
zawartego w części VIII. 
Oświadczenia wniosku o 
dofinansowanie oraz dodatkowego 
oświadczenia, złożonego przez 
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partnerstwa w terminie wynikającym z 
art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 
r. o zasadach realizacji programów w 
zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie 2014-
2020 oraz zgodnym ze Szczegółowym 
Opisem Osi Priorytetowych PO WER, tj. 
przed złożeniem wniosku o 
dofinansowanie albo przed 
rozpoczęciem realizacji projektu, o ile 
data ta jest wcześniejsza od daty 
złożenia wniosku  
o dofinansowanie.  

poszczególnych partnerów 
(krajowych), których zgodność z 
prawdą jest poświadczana poprzez 
złożenie wniosku o dofinansowanie. 

Przed podpisaniem umowy IOK 
weryfikuje prawdziwość oświadczeń 
wnioskodawcy i partnerów tzn. 
sprawdza prawidłowość spełnienia 
wymogów dotyczących 
partnerstwa. 

 

3. Wnioskodawca oraz partnerzy krajowi1 (o 
ile dotyczy), ponoszący wydatki w 
danym projekcie z EFS, posiadają łączny 
obrót za ostatni zatwierdzony rok 
obrotowy zgodnie z ustawą z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (tekst 
jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2342 ze zm.) 
(jeśli dotyczy) lub za ostatni zamknięty i 
zatwierdzony rok kalendarzowy równy lub 
wyższy od łącznych rocznych wydatków 
w ocenianym projekcie i innych 
projektach realizowanych w ramach EFS, 
których stroną umowy o dofinansowanie 
jest instytucja, w której dokonywana jest 
ocena merytoryczna wniosku w roku 

Oceniający sprawdza spełnianie 
kryterium na podstawie 
przedstawionych przez 
wnioskodawcę informacji 
potwierdzających potencjał 
finansowy jego i ewentualnych 
partnerów (o ile budżet projektu 
uwzględnia wydatki partnera) 
odnosząc go do wydatków 
wnioskodawcy – na podstawie 
danych posiadanych przez IP –  
dotyczących innych realizowanych 
przez wnioskodawcę projektów (z 
uwzględnieniem projektów 
zakontraktowanych również w 

   

                                                           
1 W przypadku podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych jako obroty należy rozumieć wartość przychodów (w tym przychodów osiągniętych z tytułu 

otrzymanego dofinansowania na realizację projektów) osiągniętych w ostatnim zatwierdzonym roku przez danego wnioskodawcę/ partnera (o ile dotyczy) na dzień składania 

wniosku o dofinansowanie. Kryterium nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych. W przypadku realizacji projektów w partnerstwie pomiędzy podmiotem niebędącym 

jednostką sektora finansów publicznych oraz jednostką sektora finansów publicznych porównywane są tylko te wydatki i obrót, które dotyczą podmiotu niebędącego jednostką 

sektora finansów publicznych. W przypadku projektów, w których udzielane jest wsparcie zwrotne w postaci pożyczek lub poręczeń jako obrót należy rozumieć kwotę kapitału 

pożyczkowego i poręczeniowego, jakim dysponowali wnioskodawca/ partnerzy (o ile dotyczy) w poprzednim zamkniętym i zatwierdzonym roku obrotowym. 
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kalendarzowym, w którym wydatki są 
najwyższe2. 

ramach przedmiotowego konkursu). 

W przypadku, gdy projekt trwa 
dłużej niż jeden rok kalendarzowy 
(12 miesięcy) należy wartość 
obrotów odnieść do roku realizacji 
projektu, w którym wartość 
planowanych wydatków jest 
najwyższa. 

Wnioskodawca powinien sprawdzić, 
czy w części 4.3 wniosku o 
dofinansowanie Potencjał 
wnioskodawcy i partnerów zawarto 
informacje potwierdzające 
potencjał finansowy jego i 
ewentualnych partnerów (o ile 
budżet projektu uwzględnia wydatki 
partnera). 

(patrz również: opis pkt 4.3 Potencjał 
wnioskodawcy i partnerów 
wniosku o dofinansowanie na s. 30-
32 Instrukcji wypełniania wniosku o 
dofinansowanie) 

KRYTERIA DOSTĘPU 

1.  Wnioskodawcami są uczelnie (publiczne, 
niepubliczne) i/lub jednostki naukowe 
(instytut naukowy PAN, instytut 
badawczy). 

Oceniający sprawdza spełnienie 
kryterium na podstawie pkt 2.2 
Forma prawna wniosku o 
dofinansowanie.  

Wnioskodawca powinien sprawdzić, 
czy wypełnił pkt. 2.2 wniosku. 

Zob. również Regulamin konkursu: 
pkt IV.2.2.2. Kryteria dostępu. 

   

                                                           
2 W przypadku gdy projekt trwa dłużej niż jeden rok kalendarzowy należy wartość obrotów odnieść do roku realizacji projektu, w którym wartość planowanych wydatków jest 

najwyższa. 
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2. Uczestnikami projektu są sędziowie, 
asesorzy sądowi, prokuratorzy i asesorzy 
prokuratorscy  specjalizujący się w 
zakresie objętym danym typem studiów 
podyplomowych. 

Oceniający sprawdza spełnienie 
kryterium na podstawie wniosku o 
dofinansowanie, w szczególności 
pkt 3.2. 

Wnioskodawca powinien sprawdzić, 
czy w pkt 3.2 wskazał, do kogo 
adresowane są studia 
podyplomowe organizowane w 
projekcie. 

Zob. również Regulamin konkursu: 
pkt IV.2.2.2. Kryteria dostępu. 

   

3.  Okres realizacji projektu nie przekracza 
28 miesięcy, a projekt rozpoczyna się nie 
później niż miesiąc od daty 
rozstrzygnięcia konkursu. 

Oceniający sprawdza spełnienie 
kryterium na podstawie pkt. 1.7 
wniosku o dofinansowanie projektu 
Okres realizacji projektu. 

Wnioskodawca powinien sprawdzić, 
czy w pkt 1.7 wniosku wskazał okres 
realizacji nie dłuższy niż 28 miesięcy. 
Projekt, którego realizacja zostałaby 
zaplanowana na 28 miesięcy i 1 
dzień nie spełnia kryterium dostępu i 
jest odrzucany. 

Jednocześnie należy zweryfikować, 
czy projekt nie rozpoczyna się 
później niż miesiąc od wskazanej 
przez IOK daty rozstrzygnięcia 
konkursu (tj. miesiąc od daty 
15.05.2018 r.). 

Zob. również Regulamin konkursu: 
pkt IV.2.2.2. Kryteria dostępu. 

   

4. W ramach projektu studia podyplomowe 
powinny zostać zorganizowane dla min. 
70 uczestników. 

Oceniający sprawdza spełnienie 
kryterium na podstawie wniosku o 
dofinansowanie, w szczególności 
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pkt 3.1.1. i  3.2. 

Wnioskodawca powinien sprawdzić, 
czy w pkt 3.2 wskazał, do kogo 
adresowane są studia 
podyplomowe organizowane w 
projekcie. 

Wnioskodawca powinien sprawdzić, 
czy w pkt 3.1.1 wybrał właściwy 
wskaźnik rezultatu i produktu. 

Zob. również Regulamin konkursu: 
pkt IV.2.2.2. Kryteria dostępu. 

5.  Wartość dofinansowania projektu nie 
może przekroczyć kwoty 441 000 PLN. 

Oceniający sprawdza spełnienie 
kryterium na podstawie pkt V 
wniosku o dofinansowanie. 

Wnioskodawca powinien sprawdzić, 
czy w pkt V nie wpisał całkowitej 
kwoty wyższej niż 441 000 PLN. 

Zob. również Regulamin konkursu: 
pkt IV.2.2.2. Kryteria dostępu. 

   

6. Projekt przewiduje realizację jednego z 
trzech niżej wymienionych typów 
studiów: 

a) I typ – Prawo karne gospodarcze 
zintegrowane z wiedzą pozaprawną 
przydatną w ściganiu przestępczości 
gospodarczej / skarbowej i w orzekaniu w 
sprawach przestępstw gospodarczych 
dla sędziów i asesorów sądowych 
wydziałów karnych oraz dla 
prokuratorów i asesorów prokuratorskich 

b) II typ - Prawo cywilne i 
gospodarcze z uwzględnieniem 
aspektów ekonomicznych, zintegrowane 

Oceniający sprawdza spełnienie 
kryterium na podstawie pkt 3.2 lub 
4.1 wniosku o dofinansowanie. 

Wnioskodawca powinien sprawdzić, 
czy w pkt 3.2 lub 4.1 wskazał, jaki typ 
studiów będzie realizowany w 
projekcie. 

Zob. również Regulamin konkursu: 
pkt IV.2.2.2. Kryteria dostępu. 
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z wiedzą pozaprawną przydatną do 
rozstrzygania sporów dla sędziów i 
asesorów sądowych wydziałów 
cywilnych i gospodarczych 

c) III typ - Prawo restrukturyzacyjne, 
upadłościowe i finansowe zintegrowane 
z wiedzą pozaprawną przydatną w 
rozstrzyganiu spraw gospodarczych, ze 
szczególnym uwzględnieniem spraw z 
zakresu prawa restrukturyzacyjnego dla 
sędziów wydziałów 
gospodarczych/upadłościowych oraz 
dla prokuratorów i asesorów 
prokuratorskich ścigających 
przestępczość gospodarczą / finansową. 

7. Każdy projekt powinien zrealizować co 
najmniej następujące działania:  

• Uruchomienie studiów podyplomowych 
w ramach jednego z typów wskazanych 
w kryterium dostępu nr 6, w oparciu o 
program opracowany w ramach 
konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-
006/16  

• Opracowanie opisu zakładanych 
efektów kształcenia planowanych dla 
wybranego typu studiów 
podyplomowych oraz określenie 
sposobu ich weryfikowania i 
dokumentowania 

• Przeprowadzenie rekrutacji3 
uczestników studiów we współpracy z 
kierownictwem sądów oraz jednostek 

Oceniający sprawdza spełnienie 
kryterium na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie, w 
szczególności pkt 4.1 – zadania. 

Wnioskodawca powinien sprawdzić, 
czy w pkt 4.1 w opisie zadań 
wskazał wszystkie działania 
wymienione w kryterium dostępu. 

Zob. również Regulamin konkursu: 
pkt IV.2.2.2. Kryteria dostępu. 

   

                                                           
3 Koszty rekrutacji uczestników studiów stanowią koszt pośredni projektu. 
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prokuratury 

• Przeprowadzenie pre-testu 

• Organizacja studiów w formie 
zjazdów słuchaczy w terminach 
zgodnych z ustalonym harmonogramem 
przy założeniu, że łącznie w ramach 
studiów zostanie zrealizowanych nie 
mniej niż 160 godzin zajęć (1 godz. = 45 
minut) i 30 punktów ECTS oraz że zajęcia 
praktyczne (warsztaty – min. 30% zajęć) 
będą realizowane przez osoby 
posiadające min. 5 letnie prawnicze 
doświadczenie zawodowe zdobyte poza 
uczelnią w okresie ostatnich 8 lat 

• Weryfikacja osiągnięcia 
zakładanych efektów kształcenia 
poprzez przeprowadzenie testu 
końcowego 

• Wydanie słuchaczom świadectw 
ukończenia studiów podyplomowych. 

  

 

 


