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Kryteria formalne (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

1. 

Wnioskodawca oraz Partnerzy (jeśli 

dotyczy) uprawnieni do składania 

wniosku. 

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Rodzaj potencjalnych beneficjentów (za których należy 

rozumieć Wnioskodawcę i Partnerów) określony  

w "Szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO WO 2014-

2020", ogłoszeniu o naborze oraz procedurze wyboru 

projektu w trybie nadzwyczajnym. 

2. 

Roczny obrót Wnioskodawcy i/lub 

Partnera jest równy lub wyższy od 

wydatków  

w projekcie. 

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Ocena potencjału finansowego dokonywana jest  

w kontekście planowanych wydatków założonych  

w budżecie projektu. Polega ona na porównaniu poziomu 

wydatków z rocznymi obrotami Wnioskodawcy albo z 

rocznymi łącznymi obrotami Wnioskodawcy  

i Partnera/ów za poprzedni zamknięty rok obrotowy. 

Kryterium jest weryfikowane na podstawie zapisów wniosku 

o dofinansowanie, wypełnionego na podstawie instrukcji.  

 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 

uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej 

spełnienia tego kryterium. 

3. 

Wnioskodawca określił wartość 

docelową większą od zera 

przynajmniej dla jednego wskaźnika 

w projekcie. 

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Wnioskodawca określa wartość docelową większą od zera 

przynajmniej dla jednego wskaźnika w projekcie. 
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Kryteria formalne (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 

uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej 

spełnienia tego kryterium. 

4. 

Wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli 

dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z 

ubiegania się o dofinansowanie na 

podstawie: 

 art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych, 

 art. 12 ustawy z dnia 15 czerwca 

2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym 

wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

art. 9 ustawy z dnia 28 października 

2002 r. o odpowiedzialności 

podmiotów zbiorowych za czyny 

zabronione pod groźbą kary. 

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

 

 

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o 

dofinansowanie (oświadczenie), wypełnionego na podstawie 

instrukcji. 

 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 

uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej 

spełnienia tego kryterium. 
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Kryteria formalne (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

5. 

Projekt nie został fizycznie ukończony 

lub w pełni zrealizowany przed 

złożeniem wniosku  

o dofinansowanie. 

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Kryterium weryfikowane w oparciu o oświadczenie 

Wnioskodawcy zawarte w formularzu wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 

uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej 

spełnienia tego kryterium. 

*Uwaga dotycząca wszystkich kryteriów: pojęcie „region” jest równoznaczne z województwem opolskim. 
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Kryteria merytoryczne – uniwersalne (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji 
Charakter 
kryterium 
W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

1. 

Wybrane wskaźniki są adekwatne do 
określonego na poziomie projektu 
celu/ typu projektu/ grupy 
docelowej. 

Wniosek  
o dofinansowanie 

Bezwzględny 

Sprawdza się, czy wybrane wskaźniki w sposób kompleksowy 

opisują zakres rzeczowy i charakter projektu, a także czy 

mierzą założone w nim cele/grupy docelowe. 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 
uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej 
spełnienia tego kryterium. 

2. 
Założone wartości docelowe 
wskaźników większe od zera są 
realne do osiągnięcia. 

Wniosek  
o dofinansowanie 

Bezwzględny 

Sprawdza się realność przyjętych do osiągnięcia wartości 

docelowych wskaźników w odniesieniu przede wszystkim do: 

wartości finansowej projektu, czasu  

i miejsca realizacji, kondycji finansowej wnioskodawcy oraz 

innych czynników istotnych dla realizacji przedsięwzięcia. 

 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 
uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej 
spełnienia tego kryterium. 

KRYTERIA HORYZONTALNE UNIWERSALNE 

1. 
Zgodność z prawodawstwem 

unijnym. 

Wniosek  

o dofinansowanie Bezwzględny  
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2. 

Zgodność z zasadą równości kobiet  

i mężczyzn w oparciu o standard 

minimum. 

Wniosek  

o dofinansowanie Bezwzględny 

 

 

 

 

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o 

dofinansowanie, wypełnionego na podstawie instrukcji. 

 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 

uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej 

spełnienia tego kryterium. 

 

3. 
Zgodność z zasadą zrównoważonego 

rozwoju. 

Wniosek  

o dofinansowanie Bezwzględny 

4. 

Beneficjent wykazał, że projekt 

będzie miał pozytywny wpływ na 

zasadę niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z 

niepełnoprawnościami. Przez 

pozytywny wpływ należy rozumieć 

zapewnienie dostępności do 

oferowanego w projekcie wsparcia 

dla wszystkich jego uczestników oraz 

zapewnienie dostępności wszystkich 

produktów projektu (które nie 

zostały uznane za neutralne) 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 

Wniosek  

o dofinansowanie Bezwzględny 
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mężczyzn w ramach funduszy 

unijnych na lata 2014-2020. 

5. 

Zgodność z prawodawstwem 

krajowym,  

w tym z przepisami ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

Wniosek  

o dofinansowanie Bezwzględny 

6. 
Zgodność z zasadami dotyczącymi 

pomocy publicznej. 

Wniosek  

o dofinansowanie Bezwzględny 

7. 

Czy projekt jest zgodny ze 

Szczegółowym Opisem Osi 

Priorytetowych RPO WO 2014-2020 

– EFS (dokument aktualny na dzień 

ogłoszenia naboru - wersja przyjęta 

przez Zarząd Województwa 

Opolskiego Uchwałą nr 733/2015 z 

dnia 16 czerwca 2015 r. z późn. 

zmianami), w zakresie zgodności  

z kartą działania, którego nabór 

dotyczy. 

Wniosek  

o dofinansowanie 

 

Bezwzględny 

 

KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE UNIWERSALNE 

1. 

Wnioskodawca w okresie realizacji 

prowadzi biuro projektu (lub posiada 

siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy 

inną prawnie dozwoloną formę 

organizacyjną działalności podmiotu) 

na terenie województwa opolskiego 

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o 

dofinansowanie, wypełnionego na podstawie instrukcji. 

 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 

uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej 

spełnienia tego kryterium. 
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z możliwością udostępnienia pełnej 

dokumentacji wdrażanego projektu 

oraz zapewniające uczestnikom 

projektu możliwość osobistego 

kontaktu z kadrą projektu. 

2. 
Projekt jest realizowany na terenie 

województwa opolskiego. 

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Działania podejmowane w ramach projektu przyczyniają się 

do rozwiązywania problemów regionalnych związanych z 

napływem dużej liczby osób z Ukrainy uciekających przed 

wojną. Zastosowanie w/w kryterium zwiększy efektywność 

wykorzystania pomocy w województwie opolskim. 

 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 

uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej 

spełnienia tego kryterium. 

3. 
Kwalifikowalność wydatków 

projektu 

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Wszystkie wydatki planowane w związku z realizacją 

projektu:  

 są racjonalne i niezbędne do realizacji celów projektu, 

 są zgodne z Taryfikatorem maksymalnych, 

dopuszczalnych cen towarów i usług typowych 

(powszechnie występujących) dla konkursowego  

i pozakonkursowego trybu wyboru projektów, dla 

których ocena przeprowadzona zostanie w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego 2014-2020 w części dotyczącej Europejskiego 

Funduszu Społecznego, 

 są zgodne ze stosownymi cenami rynkowymi, 
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 są zgodne z załącznikiem nr 6 do Szczegółowego Opisu 

Osi Priorytetowych RPO WO 2014-2020 – EFS (dokument 

aktualny na dzień ogłoszenia naboru - wersja przyjęta 

przez Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 

733/2015  

z dnia 16 czerwca 2015 r. z późn. zmianami), tj. Listą 

wydatków kwalifikowalnych RPO WO 2014-2020 Zakres: 

Europejski Fundusz Społeczny, 

 są zgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz innymi 

Wytycznymi opracowanymi na podstawie art. 5 ust. 1 

pkt 11 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku  

o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 w 

przypadku gdy wytyczne te określają warunki i procedury 

w obszarze w ramach którego ogłaszany jest nabór. 

 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 

uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej 

spełnienia tego kryterium. 

Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

1. 

Projekt skierowany do osób 

fizycznych, tj. osób przybywających z 

terenu Ukrainy po wybuchu wojny 

(od 24 lutego 2022 r.),  

 

Wniosek  

o dofinansowanie 

 

 

Bezwzględny 

 

Działania zaplanowane do realizacji w ramach projektu 

przyczyniają się do wsparcia osób  przybywających z terenu 

Ukrainy do województwa opolskiego. 
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przebywających na terenie 

województwa opolskiego. 

 Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o 

dofinansowanie, wypełnionego na podstawie instrukcji. 

 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 

uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej 

spełnienia tego kryterium. 

2. 

Zachowanie trwałości świadczenia 

usług po zakończeniu realizacji 

projektu co najmniej przez okres 

równy okresowi realizacji projektu. 

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Usługi będą świadczone w odpowiedzi na sytuację 

kryzysową, związaną z napływem dużej liczby osób 

uciekających przed wojną. Zachowanie trwałości 

świadczenia tych usług po zakończeniu realizacji projektu 

musi obejmować co najmniej okres odpowiadający 

okresowi realizacji projektu. 

Obowiązek zachowania trwałości nie dotyczy miejsc 

świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich. 

Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość 

podmiotów do świadczenia usług dla osób przybywających z 

terenu Ukrainy po wybuchu wojny (od 24 lutego 2022 r.), z 

zastrzeżeniem, że jeśli osoby te nie będą wymagać już 

wsparcia (np. w związku z powrotem do swojego kraju) w 

okresie trwałości należy zachować gotowość do świadczenia 

usług osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.    
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Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 

uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej 

spełnienia tego kryterium. 

3. 

Zachowanie trwałości projektu  

w odniesieniu do wydatków 

ponoszonych jako cross – financing. 

 

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Cross – financing w rozumieniu punktu 3 podrozdziału 8.6 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020.  

Zgodnie z art. 71 rozporządzenia ogólnego, trwałość 

projektów współfinansowanych ze środków funduszy 

strukturalnych lub Funduszu Spójności musi być zachowana 

przez okres 5 lat (3 lat w przypadku MŚP – w odniesieniu do 

projektów, z którymi związany jest wymóg utrzymania 

inwestycji lub miejsc pracy stworzonych przez MŚP) od daty 

płatności końcowej na rzecz beneficjenta. W sytuacji, gdy w 

okresie trwałości osoby przybywające z terenu Ukrainy po 

wybuchu wojny (od 24 lutego 2022 r.) nie będą wymagać 

już wsparcia (np. w związku z powrotem do swojego kraju), 

dopuszcza się zachowanie trwałości projektu w odniesieniu 

do wydatków ponoszonych jako cross – financing  na rzecz 

osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 
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Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 

uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej 

spełnienia tego kryterium. 


