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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 uprawniony do składania 

wniosku. 

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Rodzaj potencjalnych beneficjentów określony 

w "Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych 

RPO WO 2014-2020". 

2. 
Typ projektu możliwy do realizacji w ramach 

działania. 

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Typy dopuszczalnych projektów określone w 

"Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO 

WO 2014-2020", piśmie wzywającym do 

złożenia wniosku projektowego. 

3. 

Wniosek wypełniony poprawnie, zgodnie  

z wymogami Instytucji Zarządzającej RPO WO 

2014-2020. 

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Zgodnie z ”Instrukcją wypełniania wniosku o 

dofinansowanie PUP, EFS” oraz 

obowiązującymi wytycznymi. 

4. 

Wniosek spełnia warunki finansowe (m.in. 

wartość kwotowa, wysokość procentowa 

wnioskowanego dofinansowania; całkowita 

wartość projektu). 

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Zgodnie z warunkami dla działania określonymi 

w "Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych 

RPO WO 2014-2020” .  

5. 
Wnioskodawca wybrał wszystkie wskaźniki 

horyzontalne. 

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Wnioskodawca wybiera wszystkie wskaźniki 

horyzontalne. Dla wskaźników, których 

realizację zakłada w ramach projektu określa 

wartość docelową większą od zera. Dla 

pozostałych wpisuje zero. 
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Kryteria formalne (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji 
Charakter kryterium 

W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

6. 
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 obligatoryjnego lub pomocniczego w 

projekcie. 

7. 

Do  dofinansowania nie może zostać wybrany 

projekt, który został usunięty  

z wykazu projektów zidentyfikowanych, 

stanowiącego załącznik do SZOOP.  

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

 

 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie trybów 

wyboru projektów na lata 2014-2020. 

 

 

8. Projekt nie został zakończony przed złożeniem 

formularza wniosku 

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Na podstawie art. 65 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego  

i Rady nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. 

projekty nie zostaną wybrane do wsparcia 

z EFSI, jeśli zostały one fizycznie ukończone lub 

w pełni wdrożone przed złożeniem wniosku 

o dofinansowanie w ramach programu 

operacyjnego, niezależnie od tego, czy 

wszystkie powiązane z nim płatności zostały 

dokonane przez beneficjenta. 

9. Projekt wpisany na listę projektów w SZOOP 
Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

 

Zgodnie ze "Szczegółowym Opisem Osi 

Priorytetowych RPO WO 2014-2020” .  
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Kryteria formalne (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji 
Charakter kryterium 

W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

Kryteria merytoryczne – uniwersalne (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji 
Charakter kryterium 

W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

1. 

Zgodność projektu z właściwym celem 

szczegółowym RPO WO 2014-2020 w tym 

trafność doboru celu projektu.  

Wniosek  

o dofinansowanie 

Bezwzględny 

 

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów 

wniosku  

o dofinansowanie, wypełnionego na podstawie 

instrukcji. 
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2. 

Wybrane wskaźniki są adekwatne do 

określonego na poziomie projektu celu/ 

typu projektu/ grupy docelowej. 

Wniosek o 

dofinansowanie 

Bezwzględny 

Sprawdza się, czy wybrane wskaźniki 

obligatoryjne i pomocnicze w sposób 

kompleksowy opisują zakres rzeczowy i 

charakter projektu, a także czy mierzą założone 

w nim cele/ grupy docelowe. 

3. 
Założone wartości docelowe wskaźników 

większe od zera są realne do osiągnięcia 

Wniosek o 

dofinansowanie 
Bezwzględny 

Sprawdza się realność przyjętych do osiągnięcia 

wartości docelowych wskaźników 

obligatoryjnych i pomocniczych w odniesieniu 

przede wszystkim do: wartości finansowej 

projektu, czasu i miejsca realizacji, kondycji 

finansowej wnioskodawcy oraz innych 

czynników istotnych dla realizacji 

przedsięwzięcia. 

4. 
Adekwatność doboru grupy docelowej do 

projektu. 

Wniosek  

o dofinansowanie 

Bezwzględny 

 

 

Kryteria weryfikowane na podstawie zapisów 

wniosku  

o dofinansowanie, wypełnionego na podstawie 

instrukcji. 

 

5. 

 

Trafność doboru i opisu zadań przewidzianych 

do realizacji  

w ramach projektu. 

Wniosek  

o dofinansowanie 

Bezwzględny 

 

6. 

Prawidłowość sporządzenia budżetu projektu, 

w tym:  

- efektywność kosztowa m.in. w odniesieniu do 

kosztu przypadającego na jednego uczestnika 

projektu, 

- kwalifikowalność wydatków 

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 
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KRYTERIA HORYZONTALNE UNIWERSALNE 

1. 

Zgodność z prawodawstwem unijnym oraz 

właściwymi zasadami unijnymi w tym: 

- zasada równości kobiet i mężczyzn w oparciu  

o standard minimum, 

- zasada równości szans i niedyskryminacji  

w tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami  

Wniosek  

o dofinansowanie Bezwzględny Kryteria weryfikowane na podstawie zapisów 

wniosku  

o dofinansowanie, wypełnionego na 

podstawie instrukcji. 

Standard minimum realizacji zasady równości 

szans kobiet i mężczyzn  w ramach projektów 

współfinansowanych z EFS stanowi 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. 

2. 

Zgodność z prawodawstwem  krajowym ,  

w tym z przepisami ustawy Prawo zamówień 

publicznych 

Wniosek  

o dofinansowanie Bezwzględny 

3. 
Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy 

publicznej/de minimis. 

Wniosek  

o dofinansowanie Bezwzględny 

4. 

Czy projekt jest zgodny ze Szczegółowym  

Opisem  Osi Priorytetowych RPO WO 2014-

2020, EFS,  w tym: 

- grup docelowych, 

- limitów i ograniczeń w realizacji projektów 

(jeżeli dotyczy).  

Wniosek  

o dofinansowanie 

 

Bezwzględny 
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Oś priorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy 

Działanie 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP 

Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji 
Charakter kryterium 

W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

1. 

Projekt zakłada na zakończenie 

jego realizacji osiągnięcie 

kryterium efektywności 

zatrudnieniowej, informującego o 

odsetku uczestników, którzy po 

zakończeniu udziału w projekcie 

podjęli zatrudnienie na poziomie: 

- dla uczestników 

niekwalifikujących się do żadnej 

z poniżej wymienionych grup 

Wniosek  

o dofinasowanie 
Bezwzględny 

Spełnienie przedmiotowego kryterium będzie 

weryfikowane w okresie realizacji projektu i po 

zakończeniu. Zastosowanie kryterium 

efektywności zatrudnieniowej na  podstawie  

metodologii wskazanej w dokumencie IZRPO 

WO 2014-2020 pn. Sposób mierzenia kryterium 

efektywności zatrudnieniowej w projekcie, 

zgodnie z wezwaniem do złożenia wniosku o 

dofinansowanie. 
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docelowych - co najmniej 43%, 

- dla osób długotrwale 

bezrobotnych – co najmniej 

30%, 

- dla osób –z 

niepełnosprawnościami co 

najmniej 33%, 

- dla osób w wieku 50 lat i więcej -

co najmniej 33%, 

-    dla osób o niskich kwalifikacjach 

( do poziomu wykształcenia 

ponadgimnazjalnego włącznie) co 

najmniej 38%. 

-  dla kobiet – co najmniej 39% 

- dla osób wychowujących co 

najmniej jedno dziecko do 6 roku 

życia – co najmniej 29% 

Kryterium efektywności zatrudnieniowej 

określa się jako odsetek uczestników, którzy po 

zakończeniu udziału w projekcie 

współfinansowanym ze środków EFS podjęli 

zatrudnienie do trzech miesięcy następujących 

po dniu, w którym zakończyli udział w 

projekcie. Efektywność zatrudnieniowa jest 

mierzona wśród uczestników projektu, którzy 

w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie 

byli osobami bezrobotnymi.  

2. 

Projekt skierowany jest do osób 

długotrwale bezrobotnych w 

proporcji co najmniej takiej samej 

jak proporcja osób długotrwale 

bezrobotnych w wieku powyżej 29 

lat kwalifikujących się do objęcia 

wsparciem w ramach projektu 

(należących do I lub II profilu 

pomocy) i zarejestrowanych w 

rejestrze danego powiatowego 

urzędu pracy w stosunku do 

Wniosek  

o dofinasowanie 
Bezwzględny 

Wprowadzenie kryterium wynika z 

konieczności osiągnięcia określonych wartości 

wskaźnika produktu oraz objęcia wsparciem 

grup znajdujących się w szczególnie trudnej 

sytuacji na rynku pracy. Definicja osoby 

długotrwale bezrobotnej zgodna z definicją 

zawartą w dokumencie IZRPO WO 2014-2020 

pn. Lista wskaźników na poziomie projektu RPO 

WO 2014-2020. Zakres EFS. 
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ogólnej liczby zarejestrowanych 

osób bezrobotnych w wieku 

powyżej 29 lat (wg stanu na 

31.12.2015r.). Kryterium odnosi się 

do rekrutacji prowadzonej w roku 

obowiązywania projektu. 

3. 

Projekt skierowany jest do osób 

bezrobotnych z 

niepełnosprawnościami w 

proporcji co najmniej takiej samej 

jak proporcja osób z 

niepełnosprawnościami w wieku 

powyżej 29 lat kwalifikujących się 

do objęcia wsparciem w ramach 

projektu (należących do I lub II 

profilu pomocy) zarejestrowanych 

w rejestrze danego powiatowego 

urzędu pracy w stosunku do 

ogólnej liczby zarejestrowanych 

osób bezrobotnych w wieku 

powyżej 29 lat (wg stanu na 

31.12.2015r.). Kryterium odnosi się 

do rekrutacji prowadzonej w roku 

obowiązywania projektu. 

Wniosek  

o dofinasowanie 
Bezwzględny 

Wprowadzenie kryterium wynika z 

konieczności osiągnięcia określonych wartości 

wskaźnika produktu oraz objęcia wsparciem 

grup znajdujących się w szczególnie trudnej 

sytuacji na rynku pracy.  Definicja osoby z 

niepełnosprawnościami  zgodna z definicją 

zawartą w dokumencie IZRPO WO 2014-2020 

pn. Lista wskaźników na poziomie projektu RPO 

WO 2014-2020. Zakres EFS. 
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4. 

Projekt skierowany jest do osób o 

niskich kwalifikacjach w proporcji 

co najmniej takiej samej jak 

proporcja osób o niskich 

kwalifikacjach w wieku powyżej 29 

lat kwalifikujących się wsparciem 

w ramach projektu (należących do 

I lub II profilu pomocy) 

zarejestrowanych w rejestrze 

danego powiatowego urzędu pracy 

w stosunku do ogólnej liczby 

zarejestrowanych osób 

bezrobotnych w wieku powyżej 29 

lat (wg stanu na 31.12.2015r.).  

Wniosek  

o dofinasowanie 
Bezwzględny 

Wprowadzenie kryterium wynika z 

konieczności osiągnięcia określonych wartości 

wskaźnika produktu oraz objęcia wsparciem 

grup znajdujących się w szczególnie trudnej 

sytuacji na rynku pracy. Definicja osoby o 

niskich kwalifikacjach  zgodna z definicją 

zawartą  w dokumencie IZRPO WO 2014-2020 

pn. Lista wskaźników na poziomie projektu RPO 

WO 2014-2020. Zakres EFS. 

5. 

Uczestnikami projektu są 

wyłącznie osoby powyżej 29 roku 

życia pozostające bez pracy 

zarejestrowane w PUP, 

zakwalifikowane do profilu 

pomocy I (tzw. bezrobotni 

aktywni) lub profilu pomocy II 

(tzw. wymagający wsparcia)  

w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 

20 kwietnia 2004 r.  

o promocji zatrudnienia  i 

instytucjach rynku pracy, w tym 

zwłaszcza osoby znajdujące się w 

szczególnie trudnej sytuacji na 

rynku pracy tj.: 

a) kobiety,  

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

W RPO WO na lata 2014-2020 została 

wskazana główna grupa docelowa: 

-  osoby bezrobotne, poszukujące pracy oraz 

nieaktywne zawodowo, w tym zwłaszcza: 

a) kobiety,  

b) osoby niepełnosprawne, 

c) osoby po 50 roku życia, 

d) osoby długotrwale bezrobotne, 

e) osoby o niskich kwalifikacjach, 

f) osoby posiadające co najmniej jedno 

dziecko do 6 roku życia lub co najmniej 

jedno dziecko niepełnosprawne do 18 

roku życia, 

g) migranci powrotni i imigranci. 

Wsparcie do pozostałych grup zostaje 
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b) osoby niepełnosprawne, 

c) osoby po 50 roku życia, 

d) osoby długotrwale 

bezrobotne, 

e) osoby o niskich 

kwalifikacjach, 

f) osoby posiadające co 

najmniej jedno dziecko do 

6 roku życia lub co 

najmniej jedno dziecko 

niepełnosprawne do 18 

roku życia, 

g) migranci powrotni i 

imigranci. 

Dopuszcza się udział osób, które 

nie zostały ujęte w pkt a) - g), przy 

czym nie mogą one  stanowić 

więcej niż 10% wszystkich 

uczestników projektu. 

ograniczone do minimum. 

 


