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KRYTERIA FORMALNE I MERYTORYCZNE  

WYBORU PODMIOTU WDRAŻAJĄCEGO FUNDUSZ FUNDUSZY 

DLA DZIAŁANIA 7.3 Wsparcie działalności gospodarczej  

OŚ PRIORYTETOWA VII Konkurencyjny rynek pracy 
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Oś priorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy 

Działanie 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej 

Cel szczegółowy Wzrost liczby trwałych miejsc pracy powstałych dzięki środkom przekazanym na założenie działalności gospodarczej 

Zwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej 

Kryteria formalne 
 
 
 

Nazwa kryterium Źródło informacji 
Charakter 
kryterium  

Definicja 

1 2 3 4 5 
Wnioskodawca uprawniony do składania 

wniosku. 

Wniosek 

o dofinansowanie 

Bezwzględny Rodzaj potencjalnego beneficjenta określony w "Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WO 2014-

2020". 

 

 

Wnioskodawca posiada odpowiednie 

uprawnienia do pełnienia funkcji podmiotu 

wdrażającego fundusz funduszy (Menadżer 

funduszu funduszy - MFF), zgodnie z 

właściwymi przepisami na poziomie 

unijnym i krajowym. 

 

Wniosek 

o dofinansowanie 

Bezwzględny Ocena kryterium polega na weryfikacji czy spełnione są odpowiednie wymogi wynikające z treści art. 7 ust. 
1 lit. a Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. 

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" oraz w Wezwaniu do złożenia wniosku o dofinasowanie. 

Wniosek wypełniony poprawnie, zgodnie z 

wymogami Instytucji Zarządzającej RPO 

WO 2014-2020. 

Wniosek 

o dofinansowanie 

Bezwzględny Zgodnie z ”Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie BKG, EFS”, z obowiązującymi wytycznymi 

oraz z Wezwaniem wzywającym do złożenia  wniosku. 

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”  oraz z Wezwaniem do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. 

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. 

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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Wnioskodawca nie podlega 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. 

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. 

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. 

 

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 merytoryczne   
 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji 
Charakter 
kryterium 

Definicja 

1 2 3 
 

4 
 

5 

  

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 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. 

  
Zgodność z prawodawstwem krajowym, w 

tym z przepisami ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

Wniosek  

o dofinansowanie 

Bezwzględny 

  

Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy 

publicznej/de minimis. 

Wniosek  

o dofinansowanie 

Bezwzględny 

  

Czy projekt jest zgodny ze: 

- Szczegółowym Opisem Osi 

Priorytetowych RPO WO 2014-2020, EFS, w 

tym w zakresie grupy docelowej – 

ostatecznych odbiorców wsparcia, 

- Wezwaniem do złożenia wniosku o 

dofinansowanie, 

- Strategią Inwestycyjną wdrażania 

instrumentów finansowych w ramach RPO 

WO 2014-2020 (Strategia Inwestycyjna)? 

Wniosek  

o dofinansowanie 

Bezwzględny 

  

Wsparcie skierowane jest do osób 

fizycznych mieszkających w rozumieniu  

Kodeksu Cywilnego na terenie  

województwa opolskiego. 

Wniosek  

o dofinansowanie 

Bezwzględny Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie, wypełnionego na 

podstawie instrukcji. 
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Kryteria merytoryczne   
 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji 
Charakter 
kryterium 

Definicja 

1 2 3 
 

4 
 

5 

  

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. 

  
Wybrane wskaźniki są adekwatne do 

określonego na poziomie projektu celu/ 

typu projektu/ grupy docelowej. 

Wniosek  

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. 

  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. 

  

Prawidłowość sporządzenia budżetu 

projektu, w tym: 

- kwalifikowalność wydatków. 

Wniosek  

o dofinansowanie 

Bezwzględny Kryteria weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie, wypełnionego na 

podstawie instrukcji. 

10.  

Wnioskodawca wykazał, że posiada 

odpowiedni potencjał  

finansowy do pełnienia funkcji MFF. 

Wniosek  

o dofinansowanie 

Bezwzględny Ocena kryterium polega na weryfikacji czy spełnione są odpowiednie wymogi wynikające z treści 

art. 7 ust. 1 lit. b Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. 

11.  

Wnioskodawca wykazał, że posiada 

odpowiednią stabilność  

ekonomiczną do pełnienia funkcji MFF. 

Wniosek  

o dofinansowanie 

Bezwzględny Ocena kryterium polega na weryfikacji czy spełnione są odpowiednie wymogi wynikające z treści 

art. 7 ust. 1 lit. b Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. 

12.  

Wnioskodawca wykazał, że posiada 

odpowiednią strukturę  

organizacyjną do pełnienia funkcji MFF. 

Wniosek  

o dofinansowanie 

Bezwzględny Ocena kryterium polega na weryfikacji czy spełnione są odpowiednie wymogi wynikające z treści 

art. 7 ust. 1 lit. c Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. 
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Kryteria merytoryczne   
 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji 
Charakter 
kryterium 

Definicja 

1 2 3 
 

4 
 

5 

13.  

Wnioskodawca wykazał, że posiada system 

zarządzania,   

który umożliwia prawidłową realizację 

zadań związanych   

z pełnieniem funkcji MFF (w tym 

zaplanowanie i ustanowienie  

funduszu funduszy, działania informacyjno-

promocyjne,  

monitorowanie postępu oraz zarządzanie 

ryzykiem i kontrolę  

zarządczą). 

Wniosek  

o dofinansowanie 

Bezwzględny Ocena kryterium polega na weryfikacji czy spełnione są odpowiednie wymogi wynikające z treści 

art. 7 ust. 1 lit. c Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. 

14.  

Wnioskodawca wykazał, że posiada system 

wewnętrznej  

kontroli, który działa w sposób sprawny i 

skuteczny,   

tj. uwzględnia adekwatne procedury i 

mechanizmy kontroli  

wewnętrznej, w tym analizę ryzyka, 

czynności kontrolne,  

monitorowanie wdrażania zaleceń 

pokontrolnych, działania  

zapobiegawcze i naprawcze. 

Wniosek  

o dofinansowanie 

Bezwzględny Ocena kryterium polega na weryfikacji czy spełnione są odpowiednie wymogi wynikające z treści 

art. 7 ust. 1 lit. d Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. 

15.  

Wnioskodawca wykazał, że posiada system 

księgowy,   

który zapewnia rzetelne, kompletne i 

wiarygodne informacje w odpowiednim 

czasie. 

Wniosek  

o dofinansowanie 

Bezwzględny Ocena kryterium polega na weryfikacji czy spełnione są odpowiednie wymogi wynikające z treści 

art. 7 ust. 1 lit. e Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. 

16.  

Wnioskodawca wyraził zgodę na poddanie 

się audytowi  

prowadzonemu przez krajowe instytucje 

uprawnione do  

kontroli i audytu, KE i Europejski Trybunał 

Obrachunkowy. 

Wniosek  

o dofinansowanie 

Bezwzględny Ocena kryterium polega na weryfikacji czy spełnione są odpowiednie wymogi wynikające z treści 

art. 7 ust. 1 lit. f Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. 
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Kryteria merytoryczne   
 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji 
Charakter 
kryterium 

Definicja 

1 2 3 
 

4 
 

5 

17.  

Wnioskodawca wykazał, że posiada 

odpowiednie doświadczenie   

w realizacji podobnych zadań/ pełnienia 

podobnej funkcji. 

Wniosek  

o dofinansowanie 

Bezwzględny Ocena kryterium polega na weryfikacji czy spełnione są odpowiednie wymogi wynikające z treści 

art. 7 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. 

18.  

Wnioskodawca wykazał, że posiada zespół 

o odpowiednim  

doświadczeniu i kwalifikacjach do pełnienia 

funkcji MFF. 

Wniosek  

o dofinansowanie 

Bezwzględny Ocena kryterium polega na weryfikacji czy spełnione są odpowiednie wymogi wynikające z treści 

art. 7 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. 

19.  

Wnioskodawca dysponuje solidną i 

wiarygodną metodyką identyfikacji i oceny 

pośredników finansowych, zgodną z 

właściwymi przepisami, zakładającą wybór 

pośredników zdolnych do aktywnego 

działania w regionie. 

Wniosek  

o dofinansowanie 

Bezwzględny Ocena kryterium polega na weryfikacji czy spełnione są odpowiednie wymogi wynikające z treści 

art. 7 ust. 2 lit. a Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. 

20.  

Zaproponowany mechanizm 

wynagradzania MFF  jest zgodny z Art. 42 

Rozporządzenia nr 1303/2013   

oraz Art. 12 i 13 Rozporządzenia 

Delegowanego nr 480/2014. 

Wniosek  

o dofinansowanie 

Bezwzględny Ocena kryterium polega na weryfikacji czy spełnione są odpowiednie wymogi wynikające z treści 

art. 7 ust. 2 lit. b Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. 

21.  

Projekt zakłada wdrażanie produktów 

finansowych na rzecz ostatecznych 

odbiorców wsparcia na zasadach i 

warunkach określonych w Strategii 

Inwestycyjnej oraz zapewnienie 

odpowiedniej polityki cenowej produktów 

na rzecz ostatecznych odbiorców wsparcia. 

Wniosek  

o dofinansowanie 

Bezwzględny Ocena kryterium polega na weryfikacji czy spełnione są odpowiednie wymogi wynikające z treści 

art. 7 ust. 2 lit. c Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. 

22.  

Wnioskodawca przedstawia mechanizmy 

zapewnienia współfinansowania na rzecz 

ostatecznych odbiorców wsparcia, 

dodatkowego w stosunku do wkładu z EFS 

w ramach realizacji projektu  (tj. wkład 

Wniosek  

o dofinansowanie 

Bezwzględny Ocena kryterium polega na weryfikacji czy spełnione są odpowiednie wymogi wynikające z treści 

art. 7 ust. 2 lit. d Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. 



Załącznik do Uchwały Nr 99/2016 KM RPO WO 2014-2020 

 z dnia 07 listopada 2016 r.  

 

 

Kryteria merytoryczne   
 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji 
Charakter 
kryterium 

Definicja 

1 2 3 
 

4 
 

5 

własny w wysokości min. 15 % wartości 

projektu). 

23.  

Wnioskodawca potwierdza, że realizacja 

projektu nie zastąpi jego dotychczasowej 

działalności. 

Wniosek  

o dofinansowanie 

Bezwzględny Ocena kryterium polega na weryfikacji czy spełnione są odpowiednie wymogi wynikające z treści 

art. 7 ust. 2 lit. e Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. 

24.  

W sytuacji przeznaczenia przez 

Wnioskodawcę własnych środków 

finansowych na wdrażanie instrumentów 

finansowych lub podział ryzyka w ramach 

projektu, Wnioskodawca przedstawił 

odpowiednie rozwiązania w celu 

zapewnienia zgodności interesów oraz 

zmniejszenia możliwego konfliktu 

interesów. 

Wniosek  

o dofinansowanie 

Fakultatywny Ocena kryterium polega na weryfikacji czy spełnione są odpowiednie wymogi wynikające z treści 

art. 7 ust. 1 lit. f Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. 

 

 


