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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", ogłoszeniu o naborze wniosków oraz regulaminie 

konkursu.  

2. 

Roczny obrót Wnioskodawcy  i/lub Partnera   

(o ile budżet projektu uwzględnia wydatki 

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.  

3. 

Typ projektu możliwy do realizacji w ramach 

działania / poddziałania, zakresu konkursu/ 

wykazu projektów zidentyfikowanych 

(stanowiącego załącznik do SZOOP)1. 

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Rodzaje dopuszczalnych projektów określone                           

w "Szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO WO 2014-

2020",ogłoszeniu o naborze wniosków oraz regulaminie 

konkursu (w przypadku projektu pozakonkursowego zgodnie 

z pismem wzywającym do złożenia wniosku projektowego). 

4. 

Wniosek wypełniony poprawnie, zgodnie  

z wymogami Instytucji Zarządzającej RPO WO 

2014-2020. 

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Zgodnie z ”Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie 

projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego    

w ramach RPO WO 2014-2020”, treścią ogłoszenia  

o naborze wniosków, regulaminem konkursu lub pismem 

wzywającym do złożenia wniosku .  

                                                           
1 Wybrać właściwe. 
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Kryteria formalne (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

5. 

Wniosek spełnia warunki finansowe (m.in. wartość 

kwotowa, wysokość procentowa wnioskowanego 

dofinansowania, całkowita wartość projektu, 

koszty pośrednie, kwoty ryczałtowe). 

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Zgodnie z warunkami dla działania/poddziałania/rodzaju 

projektu określonymi w "Szczegółowym opisie osi 

priorytetowych RPO WO 2014-2020", w Regulaminie 

Konkursu oraz ogłoszeniu o naborze wniosków  

o dofinansowanie. Wnioskowana intensywność pomocy 

publicznej jest zgodna z poziomem dozwolonym dla 

regionu*. 

6. 
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. 

7. 

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. 

8. 

Kryterium dot. projektów pozakonkursowych.    

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. 

 

 

*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 obligatoryjne i pomocnicze w 

sposób kompleksowy opisują zakres rzeczowy i charakter projektu, a 

także czy mierzą założone w nim cele/ grupy docelowe. 

Zmiana zapisu ma na celu ujednolicenie podejścia w zakresie EFS 

oraz EFRR 

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 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. 
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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 oraz 

- zasada zrównoważonego rozwoju. 

Wniosek  

o dofinansowanie Bezwzględny 

 

 

 

 

 

 

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku                  

o dofinansowanie, wypełnionego na podstawie instrukcji. 

 

 

2. 

Zgodność z prawodawstwem  krajowym,  

w tym z przepisami ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

Wniosek  

o dofinansowanie Bezwzględny 

3. 
Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy 

publicznej. 

Wniosek  

o dofinansowanie Bezwzględny 

4. 

Zgodność z odpowiednim narzędziem 

zdefiniowanym w Policy Paper dla ochrony zdrowia 

na lata 2014-2020. Krajowe Strategiczne Ramy 

(jeżeli dotyczy)  

Wniosek 

o dofinansowanie Bezwzględny 

5. 

Czy projekt jest zgodny z 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 

 

6. 

Zgodność z określonym na dany rok Planem 

działania w sektorze zdrowia RPO WO 2014-2020 

(jeżeli dotyczy). 
Wniosek 

o dofinansowanie Bezwzględny 
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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. 

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 zapewniające uczestnikom projektu 

możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. 

 

 

Wniosek  

o dofinansowanie 

 

 

 

Bezwzględny 

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. 
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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  

i sposobu jego wykorzystania w ramach projektu. 

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). 

 

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: 

- uzasadnienia potrzeby realizacji zadań, 

- planowanego sposobu realizacji zadań, 

- sposobu realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji,    

w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami,  

- sposobu, w jaki zostanie zachowana trwałość rezultatów 

projektu (o ile dotyczy), 

- uzasadnienia wyboru partnerów do realizacji poszczególnych 

zadań (o ile dotyczy). 

4. Poprawność sporządzenia budżetu projektu. 
Wniosek               

o dofinansowanie 
2 0-10 pkt 

W przedmiotowym kryterium bada się poprawność 

sporządzenia budżetu projektu, w tym: 

− kwalifikowalność wydatków,  
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Kryteria merytoryczne (punktowane) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

− niezbędność wydatków do realizacji projektu i osiągania 

jego celów,  

− racjonalność i efektywność wydatków projektu, 

− poprawność uzasadnienia wydatków w ramach kwot 

ryczałtowych (o ile dotyczy),  

− zgodność ze standardem i cenami rynkowymi określonymi 

w regulaminie konkursu, 

 


