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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 wniosków oraz regulaminie 

konkursu. 

2. 

Roczny obrót Wnioskodawcy i/lub 

Partnera jest równy lub wyższy od 

wydatków w projekcie. 

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku  

o dofinansowanie, wypełnionego na podstawie instrukcji.  

 

W celu uznania zawiązanego partnerstwa za zasadne  

i racjonalne niezbędne jest korzystanie przez partnerów 

projektu z dofinansowania UE, które musi być przewidziane 

dla partnerów w budżecie projektu, w powiązaniu  

z zadaniami, które mają do wykonania. 

 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 

uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej 

spełnienia tego kryterium. 

3. 
Wnioskodawca wybrał wszystkie 

wskaźniki horyzontalne. 

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Wnioskodawca wybiera wszystkie wskaźniki horyzontalne. 

Dla wskaźników, których realizację zakłada w ramach 
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Kryteria formalne (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

projektu określa wartość docelową większą od zera. Dla 

pozostałych wpisuje zero. 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 

uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej 

spełnienia tego kryterium. 

4. 

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. 

 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 

uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej 

spełnienia tego kryterium. 

5. 

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 

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 

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. 

 

 

6.  

W przypadku projektu partnerskiego 

spełnione zostały wymogi dotyczące 

wyboru partnerów, o których mowa  

w art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 

r. o zasadach realizacji programów  

w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014–2020. 

 

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

W sytuacji kiedy projekt realizowany jest w partnerstwie 

Wnioskodawca zobligowany jest spełniać wymogi 

utworzenia partnerstwa wskazane w art.33 ustawy  

o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 na 

etapie złożenia wniosku o dofinansowanie. Spełnienie 

przedmiotowego kryterium weryfikowane będzie w oparciu 

o oświadczenie zawarte w formularzu wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

 

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 

7. 

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. 

8. 
Wartość dofinansowania nie jest 

wyższa niż kwota alokacji określona  

w konkursie. 

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Wartość wnioskowanego dofinansowania nie jest wyższa niż 

kwota alokacji określona w Regulaminie konkursu. Kryterium 

weryfikowane w oparciu o zapisy wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 

uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej 

spełnienia tego kryterium. 

9. 

Podmiot aplikujący o dofinansowanie 

składa dopuszczalną w Regulaminie 

konkursu liczbę wniosków  

o dofinansowanie projektu i/lub 

zawiera dopuszczalną w Regulaminie 

Wniosek  

o dofinansowanie/ 

wykaz wniosków 

złożonych  

w ramach 

konkursu 

Bezwzględny 

W ramach kryterium weryfikuje się liczbę złożonych przez 

Wnioskodawcę wniosków o dofinansowanie projektu i/lub 

zawartych przez niego partnerstw w innych wnioskach  

w przypadku, gdy Instytucja Organizująca Konkurs określi 

takie wymogi w Regulaminie Konkursu.  
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Kryteria formalne (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

konkursu liczbę partnerstw (o ile 

dotyczy). 

publikowany na 

stronie 

internetowej 

rpo.opolskie.pl 

Komitet Monitorujący upoważnia Instytucję Organizującą 

Konkurs do ograniczenia liczby składanych wniosków i/lub 

zawartych partnerstw w innych wnioskach o dofinansowanie 

w ramach konkursu.  

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem 

Wnioskodawców (jeśli w ich wnioskach występuje ten sam 

podmiot jako Wnioskodawca lub Partner ponad limit 

określony w Regulaminie Konkursu)do wycofania wniosków 

o dofinansowanie projektów w liczbie umożliwiającej 

spełnienie przedmiotowego kryterium. W przypadku gdy 

Wnioskodawcy odmówią wycofania wniosków  

o dofinansowanie projektu, kryterium zostaje uznane za 

niespełnione co oznacza negatywną ocenę wszystkich 

projektów, w których ten sam podmiot występuje jako 

Wnioskodawca lub Partner ponad limit określony  

w Regulaminie konkursu. 

*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. 

Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny  

z zastrzeżeniem: 

a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium 

warunków jakie musi spełnić projekt, aby móc otrzymać 

dofinansowanie, lub/i  

b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości 

dotyczących zapisów wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

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. 

 

Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny  

z zastrzeżeniem: 
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a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium 

warunków jakie musi spełnić projekt, aby móc otrzymać 

dofinansowanie, lub/i  

b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości 

dotyczących zapisów wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

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 

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku                   

o dofinansowanie, wypełnionego na podstawie instrukcji. 

Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny  

z zastrzeżeniem: 

a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium 

warunków jakie musi spełnić projekt, aby móc otrzymać 

dofinansowanie, lub/i  

b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości 

dotyczących zapisów wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/ 

poprawienia projektu w części dotyczącej spełnienia tego kryterium. 

 

2. 

Zgodność z zasadą równości kobiet i 

mężczyzn w oparciu o standard 

minimum. 

Wniosek  

o dofinansowanie Bezwzględny 

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 

Wniosek  

o dofinansowanie Bezwzględny 
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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 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 konkursu - wersja 

przyjęta przez Zarząd Województwa 

Opolskiego Uchwałą nr 733/2015 z dnia 

16 czerwca 2015 r. z późn. zmianami),  

Wniosek  

o dofinansowanie 

 

Bezwzględny 
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w zakresie zgodności z kartą działania, 

którego nabór dotyczy. 

 

 

KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE UNIWERSALNE 

1. 

Projekt skierowany do osób fizycznych  

mieszkających w rozumieniu Kodeksu 

Cywilnego i/lub  pracujących  i/lub 

uczących się na terenie województwa 

opolskiego (Jeżeli dotyczy. Kryterium 

może zostać uszczegółowione w ramach 

poszczególnych konkursów). 

 

Wniosek  

o dofinansowanie 

 

Bezwzględny Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku  

o dofinansowanie, wypełnionego na podstawie instrukcji. 

 

Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny  

z zastrzeżeniem: 

a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium 

warunków jakie musi spełnić projekt, aby móc otrzymać 

dofinansowanie, lub/i  

b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości 

dotyczących zapisów wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 

uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej spełnienia 

tego kryterium. 

2. 

Projekt skierowany do podmiotów, 

których siedziba/oddział znajduje się  na 

terenie województwa opolskiego. ( Jeżeli 

dotyczy. Kryterium może zostać 

uszczegółowione w ramach 

poszczególnych konkursów). 

 

Wniosek  

o dofinansowanie 

 

 

Bezwzględny 

3. 

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  

z możliwością udostępnienia pełnej 

dokumentacji wdrażanego projektu oraz 

 

Wniosek  

o dofinansowanie 

Bezwzględny 
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zapewniające uczestnikom projektu 

możliwość osobistego kontaktu z kadrą 

projektu. 

4. 

 

Projekt jest realizowany na terenie 

województwa opolskiego. 

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Działania podejmowane w ramach projektów przyczyniają się do 

rozwiązywania problemów regionalnych. Zastosowanie w/w 

kryterium zwiększy efektywność wykorzystania pomocy 

w województwie opolskim. 

 

Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny  

z zastrzeżeniem: 

a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium 

warunków jakie musi spełnić projekt, aby móc otrzymać 

dofinansowanie, lub/i  

b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości 

dotyczących zapisów wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 

uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej spełnienia 

tego kryterium. 

5. 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 
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Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020  

w części dotyczącej Europejskiego Funduszu Społecznego, 

 są zgodne ze stosownymi cenami rynkowymi, 

 są zgodne z załącznikiem nr 6 do Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych RPO WO 2014-2020 – EFS (dokument aktualny na 

dzień ogłoszenia konkursu - 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 konkurs. 

 

Weryfikuje się również trafność doboru wskaźników dla rozliczenia 

kwot ryczałtowych i dokumentów potwierdzających ich wykonanie 

(o ile dotyczy). 

 

Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny  

z zastrzeżeniem: 
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a)    konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium 

warunków jakie musi spełnić projekt, aby móc otrzymać 

dofinansowanie, lub/i  

b)  konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości    

dotyczących zapisów wniosku o dofinansowanie projektu. 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 

uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej spełnienia 

tego kryterium. 

6. Termin rozpoczęcia realizacji projektu  
Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględne 

Realizacja projektu musi zostać rozpoczęta nie później niż  w dniu 

podpisania umowy lub podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu. 

 

Beneficjent po zawarciu umowy lub po wydaniu decyzji  
o dofinansowaniu projektu może w uzasadnionych przypadkach 
wystąpić o zmianę terminu rozpoczęcia jego realizacji. 
 
W celu określenia odpowiedniego terminu rozpoczęcia realizacji 
projektu, należy wziąć pod uwagę orientacyjny termin rozstrzygnięcia 
konkursu wskazany w Regulaminie konkursu w punkcie 8 oraz 
obowiązek podpisania umowy w terminie miesiąca od rozstrzygnięcia 
konkursu. Miesięczny okres na podpisanie umowy o dofinansowanie 
projektu może ulec zmianie w uzasadnionych i zaakceptowanych 
przez Instytucję Organizującą Konkurs przypadkach. 
 
Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny  

z zastrzeżeniem: 
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a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium 

warunków jakie musi spełnić projekt, aby móc otrzymać 

dofinansowanie, lub/i  

b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości 

dotyczących zapisów wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

 
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 

uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej spełnienia 

tego kryterium. 

 

Kryteria merytoryczne (punktowane) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Potencjał Wnioskodawcy i/lub Partnerów 

w tym opis: 

 zasobów finansowych, jakie wniesie 

do projektu Wnioskodawca i/lub 

Partnerzy, 

 potencjału kadrowego Wnioskodawcy 

i/lub Partnerów   i sposobu jego 

wykorzystania w ramach projektu, 

 potencjału technicznego w tym 

sprzętowego i warunków lokalowych 

Wnioskodawcy i/lub Partnerów   

Wniosek  

o dofinansowanie 
3 0-5 pkt 

Bada się, czy Wnioskodawca i/lub Partnerzy posiadają zdolność 
instytucjonalną, organizacyjną, finansową, techniczną i kadrową 
do realizacji projektu wykraczającą poza wymogi formalne, 
gwarantującą stabilne zarządzanie projektem (zgodnie z przyjętymi 
celami). 
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i sposobu jego wykorzystania w 

ramach projektu. 

2. 

Doświadczenie Wnioskodawcy i/lub 

Partnerów z uwzględnieniem 

dotychczasowej działalności: 

 w obszarze merytorycznym wsparcia 

projektu (zakres tematyczny), 

 na rzecz grupy docelowej, 

 na określonym obszarze 

terytorialnym, na  którym będzie 

realizowany projekt. 

Wniosek  

o dofinansowanie 
3 0-5 pkt 

Sprawdza się, czy Wnioskodawca i/lub Partnerzy posiadają 

doświadczenie z uwzględnieniem dotychczasowej działalności  

w obszarze merytorycznym wsparcia projektu, na rzecz grupy 

docelowej oraz na obszarze terytorialnym, na którym będzie 

realizowany projekt. 

 

 

3. 

Trafność doboru i opisu zadań 

przewidzianych do realizacji w ramach 

projektu. 

Wniosek  

o dofinansowanie 
3 0-10 pkt 

Przedmiotowe kryterium bada się w zakresie: 

 prawidłowości doboru zadań w kontekście założonych celów 

projektu, 

 opisu planowanego sposobu realizacji zadań, w tym 

racjonalności harmonogramu działań (podział zadania, logika  

i chronologia działań ), 

 adekwatności realizowanych działań do potrzeb grupy 

docelowej,  

 sposobu realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji,    

w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami,  

 uzasadnienia wyboru partnerów do realizacji poszczególnych 

zadań (o ile dotyczy), 

 sposobu, w jaki zostanie zachowana trwałość rezultatów 

projektu (o ile dotyczy). 
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Kryterium rozstrzygające w rozumieniu Wytycznych w zakresie 

trybów wyboru projektów na lata 2014-2020. 

4. 
Poprawność sporządzenia budżetu 

projektu. 

Wniosek  

o dofinansowanie 
2 0-10 pkt 

W przedmiotowym kryterium bada się poprawność sporządzenia 

budżetu projektu, w tym: 

 szczegółowość kalkulacji kosztów, 

 poprawność założonych jednostek miary dla poszczególnych 

zadań, 

 poprawność rachunkową sporządzenia budżetu projektu, 

 szczegółowość uzasadnienia wydatków w ramach kwot 

ryczałtowych (o ile dotyczy), 

 źródła finansowania wkładu własnego. 

 

Kryterium rozstrzygające w rozumieniu Wytycznych w zakresie 

trybów wyboru projektów na lata 2014-2020. 
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KRYTERIUM NEGOCJACYJNE - UNIWERSALNE  

DLA WSZYSTKICH DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020  

(z wyłączeniem projektów wybieranych w trybie pozakonkursowym) 
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Kryterium negocjacyjne – uniwersalne (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji 
Charakter 
kryterium 
W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

1. 

Projekt spełnia warunki 

postawione przez 

oceniających lub 

przewodniczącego 

Komisji Oceny 

Projektów. 

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Kryterium weryfikowane na etapie negocjacji przez przewodniczącego 

Komisji Oceny Projektów (KOP). W ramach  weryfikacji kryterium 

sprawdzeniu podlega czy: 

1. do wniosku zostały wprowadzone zmiany wymagane przez 

oceniających   w kartach oceny lub przez przewodniczącego KOP 

wynikające z ustaleń negocjacyjnych,  

2. podczas negocjacji KOP uzyskała wymagane wyjaśnienia  

i informacje od wnioskodawcy,  

3. do wniosku wprowadzono zmiany nieuzgodnione w ramach 

negocjacji.  

Jeśli odpowiedź na pytania 1-2 jest pozytywna, a na pytanie 3 

negatywna,  kryterium zostanie uznane za spełnione i projekt otrzyma 

ocenę pozytywną. Inna niż wskazana powyżej odpowiedź na 

którekolwiek z pytań skutkuje  oceną  negatywną i  brakiem możliwości 

dofinansowania projektu. 
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OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO 2014-2020 

INTEGRACJA SPOŁECZNA 

- KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE  
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Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna 

Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych 

Cel szczegółowy Zwiększenie liczby świadczonych usług społecznych w regionie 

Wsparcie rodziny przeżywającej problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej 

Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

1. 

W projekcie  realizowanym na rzecz osób 

obejmowanych wsparciem w placówkach 

wsparcia dziennego w formie opiekuńczej 

oraz w placówkach prowadzonych w formie 

pracy podwórkowej  obligatoryjnie wdrażane 

są  zajęcia rozwijające minimum dwie 

kompetencje kluczowe.  

 

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Bada się czy wnioskodawca  realizując  projekt wdraża zajęcia 

rozwijające minimum dwie kompetencje kluczowe tj.: 

a) kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; 

b) kompetencje w zakresie wielojęzyczności; 

c) kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk 

przyrodniczych, technologii i inżynierii; 

d) kompetencje cyfrowe;  

e) kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności 

uczenia się; 

f) kompetencje obywatelskie; 

g) kompetencje w zakresie przedsiębiorczości; 

h) kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej. 

 

Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z 

zastrzeżeniem: 
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a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium 

warunków jakie musi spełnić projekt, aby móc otrzymać 

dofinansowanie, lub/i  

b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości 

dotyczących zapisów wniosku o dofinansowanie projektu. 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 

uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej spełnienia tego 

kryterium. 

2. 

W ramach projektu prowadzone są działania 

na rzecz deinstytucjonalizacji pieczy 

zastępczej.    

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Realizowane projekty przewidują działania prowadzące do odejścia od 

opieki instytucjonalnej, tj. od opieki świadczonej w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych powyżej 14 osób do usług świadczonych  

w społeczności lokalnej, poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy 

zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych typu  

rodzinnego do 8 dzieci i placówek opiekuńczo-wychowawczych  typu 

socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-interwencyjnego 

do 14 osób.  

 

Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z 

zastrzeżeniem: 

a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium 

warunków jakie musi spełnić projekt, aby móc otrzymać 

dofinansowanie, lub/i  

b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości 

dotyczących zapisów wniosku o dofinansowanie projektu. 
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Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 

uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej spełnienia tego 

kryterium. 

3. 

W ramach projektu obejmującego działania na 

rzecz wsparcia rodziny i pieczy zastępczej nie 

są tworzone nowe miejsca w ramach opieki 

instytucjonalnej, tj. w placówkach  

opiekuńczo-wychowawczych powyżej 14 

osób.  

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Realizacja projektu zapewnia działania prowadzące do odejścia od opieki 

instytucjonalnej do usług świadczonych w lokalnej społeczności.  

 

Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z 

zastrzeżeniem: 

a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium 

warunków jakie musi spełnić projekt, aby móc otrzymać 

dofinansowanie, lub/i  

b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości 

dotyczących zapisów wniosku o dofinansowanie projektu. 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 

uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej spełnienia tego 

kryterium. 

4. 

W ramach projektu wdrożono działania 

profilaktyczne ograniczające umieszczanie 

dzieci w pieczy zastępczej oraz zapewniające 

opiekę i wychowanie przede wszystkim  

w rodzinnych formach pieczy zastępczej. 

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Projektodawca zobowiązuje się do wdrożenia w ramach projektu działań 

prewencyjnych ograniczających umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej 

poprzez usługi wsparcia rodziny  oraz zapewniających opiekę  

i wychowanie przede wszystkim w rodzinnych formach pieczy 

zastępczej.  

 

Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z 

zastrzeżeniem: 
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a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium 

warunków jakie musi spełnić projekt, aby móc otrzymać 

dofinansowanie, lub/i  

b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości 

dotyczących zapisów wniosku o dofinansowanie projektu. 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 

uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej spełnienia tego 

kryterium. 

5. 

W przypadku restrukturyzacji istniejących 

placówek w ramach deinstytucjonalizacji 

pieczy zastępczej, powstaje placówka 

spełniająca standardy wskazane w Ustawie  

z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej.  

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

W projektach obejmujących restrukturyzację istniejących placówek 

pieczy zastępczej, realizowane działania muszą prowadzić do powstania                    

placówki typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-

terapeutycznego do 14 osób spełniającej standardy z Ustawy z dnia 9 

czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

natomiast pozostałe dzieci powinny zostać umieszczone w rodzinnych 

formach pieczy zastępczej.  

 

Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z 

zastrzeżeniem: 

a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium 

warunków jakie musi spełnić projekt, aby móc otrzymać 

dofinansowanie, lub/i  

b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości 

dotyczących zapisów wniosku o dofinansowanie projektu. 



Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach: Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości  
usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej,  

Osi VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020, 
Nabór XIII, Wersja nr 1, sierpień 2019 r. 

 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 

uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej spełnienia tego 

kryterium. 

6. 
Zachowanie trwałości nowoutworzonych 

miejsc w placówkach wsparcia dziennego. 

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

W przypadku wsparcia udzielanego na tworzenie nowych miejsc                                     

w placówkach wsparcia dziennego, zachowanie trwałości miejsc po 

zakończeniu realizacji projektu obejmuje co najmniej okres 

odpowiadający okresowi realizacji projektu.  

Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość podmiotów do 

świadczenia usług pomocy w opiece i wychowaniu dziecka w ramach 

placówek wsparcia dziennego. 

 

Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z 

zastrzeżeniem: 

a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium 

warunków jakie musi spełnić projekt, aby móc otrzymać 

dofinansowanie, lub/i  

b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości 

dotyczących zapisów wniosku o dofinansowanie projektu. 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 

uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej spełnienia tego 

kryterium. 

7. 
Wsparcie istniejących placówek wsparcia 

dziennego. 

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

 Wsparcie istniejących placówek wsparcia dziennego jest możliwe 

wyłącznie pod warunkiem : 

a) zwiększenia liczby miejsc w tych placówkach lub  

b) rozszerzenia oferty wsparcia.  
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Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z 

zastrzeżeniem: 

a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium 

warunków jakie musi spełnić projekt, aby móc otrzymać 

dofinansowanie, lub/i  

b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości 

dotyczących zapisów wniosku o dofinansowanie projektu. 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 

uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej spełnienia tego 

kryterium. 

8. 

W pierwszej kolejności do wsparcia 

rekrutowane są dzieci osób, które są 

aktywizowane społecznie i zawodowo  

w ramach innych projektów RPO WO 2014-

2020.  

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Bada się, czy Wnioskodawca zapewnia, że w pierwszej kolejności do 

wsparcia w ramach projektu rekrutowane są dzieci osób, które są 

aktywizowane społecznie i zawodowo w ramach innych projektów RPO 

WO 2014-2020. 

 

Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z 

zastrzeżeniem: 

a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium 

warunków jakie musi spełnić projekt, aby móc otrzymać 

dofinansowanie, lub/i  

b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości 

dotyczących zapisów wniosku o dofinansowanie projektu. 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 

uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej spełnienia tego 

kryterium. 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Projekt realizowany w partnerstwie 
wielosektorowym (społecznym, prywatnym, 
publicznym). 

Wniosek  

o dofinansowanie 
3 0 - 2 pkt 

Realizacja projektów w partnerstwie przynosi korzyści zarówno  

w aspektach jakościowych jak i związanych ze sprawnością 

zarzadzania i wdrażania.  

0 pkt – brak partnerstwa 

1 pkt - partnerstwo dwusektorowe 

2 pkt – partnerstwo trzysektorowe 

2. 

Projekt zakłada wsparcie dwóch grup osób:  

- o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności,  

- z niepełnosprawnością sprzężoną oraz 

osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym 

osób z niepełnosprawnością intelektualną  

i osób z całościowymi zaburzeniami 

rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym  

z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób  

i Problemów Zdrowotnych). 

Wniosek 

o dofinansowanie 
3 0-2 pkt 

0 pkt – projekt nie zakłada wsparcia dla żadnej z grup na 

poziomie > 30% (liczony w stosunku do wszystkich uczestników 

projektu 

1 pkt – projekt zakłada wsparcie dla jednej grupy na poziomie > 

30% (liczony w stosunku do wszystkich uczestników projektu) 

2 pkt – projekt zakłada wsparcie dla każdej z ww. grup na 

poziomie > 30% (liczony w stosunku do wszystkich uczestników 

projektu) 

3. 

Projekt zakłada wsparcie osób lub rodzin 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym doświadczających 

wielokrotnego wykluczenia społecznego 

rozumianego jako wykluczenie z powodu 

więcej niż jednej z przesłanek. 

Wniosek 

o dofinansowanie 
2 0-2 pkt 

Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym: 

a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy 

społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r.  

o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia 

wsparciem pomocy społecznej tj. spełniające co najmniej 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 

marca 2004r. o pomocy społecznej; 

b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 

czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym; 

c) osoby przebywające w pieczy zastępczej1 lub 

opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające 

trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – 

wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 

czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej; 

d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki 

zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości 

zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982r.                          

o postępowaniu w sprawach nieletnich; 

e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach 

wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, 

o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991r.                 

o systemie oświaty; 

                                                           
1 W tym również osoby przebywające w pieczy zastępczej na warunkach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

f) osoby z niepełnosprawnością – osoby  

z niepełnosprawnością w rozumieniu 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 lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami 

w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-

2020; 

g) członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę 

nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden 

z nich nie pracuje ze względu na konieczność 

sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością; 

h) osoby niesamodzielne; 

i) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu 

do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie 

monitorowania postępu rzeczowego- realizacji 

programów operacyjnych na lata 2014-2020; 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

j) osoby odbywające kary pozbawienia wolności2; 

k) osoby korzystające z PO PŻ. 

 

0 pkt –nieobejmowanie  wsparciem  osób  lub  rodzin  

zagrożonych  ubóstwem  lub wykluczeniem z powodu więcej niż 

1 przesłanki lub objęcie mniej niż 10% ww. grupy 

1  pkt –objęcie wsparciem co najmniej 10% i poniżej 30% osób 

lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem z powodu 

więcej niż 1 przesłanki 

2 pkt –objęcie wsparciem co najmniej 30% osób lub rodzin 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem z powodu więcej niż 1 

przesłanki 

4. 

Projekt realizowany przez jednostki 

samorządu terytorialnego lub ich jednostki 

organizacyjne przy wykorzystaniu 

mechanizmu zlecania zadań zgodnie  

z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie lub zgodnie z art. 15a 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r.  

o spółdzielniach socjalnych. 

Wniosek 

 o dofinansowanie 
2 

0 lub 2 

pkt 

W celu zapewnienia skoordynowanej i komplementarnej 

realizacji projektów na danym terytorium  (gmina/powiat), 

preferuje się realizację projektów przez jednostki samorządu 

terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne przy wykorzystaniu 

mechanizmu zlecania zadań. 

0 pkt – projekt nie jest realizowany przy wykorzystaniu 

mechanizmu zlecania zadań 

2 pkt – projekt jest realizowany przy wykorzystaniu mechanizmu 

zlecania zadań 

                                                           
2 W ramach działania 8.1 nie ma możliwości wsparcia dla osób odbywających karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym. 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

5.  
Projekt uwzględnia działania skierowane do 

zidentyfikowanych obszarów wsparcia. 

Wniosek 

 o dofinansowanie 
2 

0 lub 3 

pkt 

0 pkt – projekt nie zakłada wsparcia obszarów zidentyfikowanych 

terytorialnie i problemowo, które zostały wskazane  

w dokumentacji konkursowej 

3 pkt – projekt zakłada wsparcie  obszarów zidentyfikowanych 

terytorialnie i problemowo, które zostały wskazane  

w dokumentacji konkursowej 

6. 

 

Komplementarność projektu z inicjatywami 

zaplanowanymi w ramach programu SSD. 

 

Wniosek 

o dofinansowanie 
2 

0 lub 5 

pkt 

W celu przeciwdziałania depopulacji, kryterium ma na celu 

premiowanie projektów zakładających działania spójne  

z założeniami Programu SSD. 

0 pkt – projekt nie jest komplementarny z Programem SSD, 

5 pkt – projekt komplementarny z Programem SSD. 

7. 

W projekcie zostały wykorzystane 

rozwiązania wypracowane z udziałem 

środków EFS w ramach programów 

operacyjnych  na lata 2007-2013. 

Wniosek                   

o dofinansowanie 
1 

0 lub 2 

pkt 

Preferencje dla projektów, w których  zostały wykorzystane 

rozwiązania wypracowane z udziałem środków EFS w ramach 

programów operacyjnych  na lata 2007-2013 (np. w ramach 

objęcia wsparciem osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym), w szczególności wypracowane  

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz 

umieszczonych w bazie rezultatów w ramach Programu 

Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. 

 

0 pkt – w projekcie nie zostały wykorzystane rozwiązania 

wypracowane z udziałem środków EFS w ramach programów 

operacyjnych  na lata 2007-2013; 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 
2 pkt - w projekcie zostały wykorzystane rozwiązania 

wypracowane z udziałem środków EFS w ramach programów 

operacyjnych  na lata 2007-2013. 

8. 

Projekt komplementarny z Programem 

Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-

2020. 

 

Wniosek  

o dofinansowanie 
1 

0 lub 4 

pkt 

Preferencje dla projektów zakładających objęcie wsparciem osób 

lub rodzin korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa 2014-2020 w szczególności w postaci aktywnej 

integracji, a zakres wsparcia nie będzie powielał działań z POPŻ  

w ramach działań towarzyszących.    

0 pkt – projekt nie zakłada objęcia wsparciem osób lub rodzin 

korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 

2014-2020; 

4 pkt - projekt zakłada objęcie wsparciem osób lub rodzin 

korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 

2014-2020. 

9. 

Projekt w ramach usług pieczy zastępczej 

zakłada działania zapewniające opiekę  

i wychowanie dzieci w rodzinnych formach 

pieczy zastępczej. 

Wniosek o 

dofinansowanie 
2 

0 lub 2 

pkt 

Preferencje dla rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej. 

 

0 pkt – projekt nie zakłada działań zapewniających opiekę  

i wychowanie dzieci w rodzinnych formach pieczy zastępczej; 

2 pkt - projekt zakłada działania zapewniające opiekę  

i wychowanie dzieci w rodzinnych formach pieczy zastępczej. 

10. 

Projekt kompleksowy łączący wsparcie 

rodziny i wsparcie pieczy zastępczej oraz 

zakładający partnerstwo lub współpracę OPS 

Wniosek  

o dofinansowanie 
2 

0 lub 2 

pkt 

Preferencje dla kompleksowych projektów łączących wsparcie 

rodziny i wsparcie pieczy zastępczej oraz zakładających 

partnerstwo lub współpracę OPS i PCPR lub innych jednostek 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 
i PCPR lub innych jednostek organizacyjnych 

wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej lub innych służb działających na 

rzecz dziecka i rodziny. 

organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 

lub innych służb działających na rzecz dziecka i rodziny. 

 

0 pkt – projekt nie zakłada kompleksowości wsparcia oraz 

partnerstwa lub współpracy pomiędzy ww. podmiotami; 

2 pkt - projekt zakłada kompleksowość wsparcia oraz 

partnerstwo lub współpracę pomiędzy ww. podmiotami. 
 


