
 
Załącznik do Uchwały nr 26/2016 Komitetu Monitorującego 

Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020 

Kryteria wyboru projektów w procedurze negocjacyjno - uzgodnieniowej przedsięwzięć priorytetowych dla realizacji Strategii Rozwoju 

Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, które będą mogły otrzymać dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 

I. KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW W PROCEDURZE NEGOCJACYJNO – UZGODNIENIOWEJ1 

A. KRYTERIA OCENY BRZEGOWEJ 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium
2
 Opis znaczenia kryterium 

1 
Czy wnioskodawcą jest podmiot 

publiczny? 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości 

logicznych „TAK”, „NIE”. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów Fiszki 

projektowej. 

Kryterium ocenia, czy projekt został złożony przez podmiot publiczny. 

Pod pojęciem podmiotu publicznego rozumie się: 

a) jednostkę sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o 

finansach publicznych,  

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 

kryterium jest niezbędne do uznania za 

projekt strategiczny możliwy do 

realizowania w ramach RPO WL 2014 - 

2020. 

                                                      
1
 W przypadku przedsięwzięć zintegrowanych (w tym Strategiczne Inwestycje Terytorialne), każdy projekt stanowiący część składową przedsięwzięcia będzie weryfikowany oddzielnie na podstawie 

poniższych kryteriów 

2
 Informacja o zasadach oceny kryterium. 
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b) inną, niż określona w lit. a, osobę prawną, utworzoną w szczególnym 

celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających 

charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, o których 

mowa w tym przepisie oraz w lit. a, pojedynczo lub wspólnie, 

bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot:  

- finansują ją w ponad 50% lub  

- posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub  

- sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub 

- mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu 

nadzorczego lub zarządzającego,  

c) związki podmiotów o których mowa powyżej. 

W przypadku realizacji projektu przez kilku partnerów, weryfikacja ta 

dotyczyć będzie wszystkich podmiotów. 

2 

Czy projekt oraz wnioskodawca 

kwalifikują się do wsparcia w ramach 

RPO WL? 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości 

logicznych „TAK”, „NIE”. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów Fiszki 

projektowej. 

Kryterium ocenia zgodność z celami RPO WL 2014 – 2020 oraz celami 

poszczególnych Osi Priorytetowych. 

Kryterium ocenia, czy projekt wpisuje się w typ projektów oraz czy 

beneficjent wpisuje się w typ beneficjentów określonych w 

Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. 

W kryterium tym badana jest również zgodność trybu realizacji projektu 

z zasadami opisanymi w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 

lata 2014 – 2020. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 

kryterium jest niezbędne do uznania za 

projekt strategiczny możliwy do 

realizowania w ramach RPO WL 2014 - 

2020. 

3 

Czy harmonogram przygotowania oraz 

wdrożenia projektu jest zgodny z 

ramami czasowymi dla realizacji 

projektów w ramach RPO WL? 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości 

logicznych „TAK”, „NIE”. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów Fiszki 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 

kryterium jest niezbędne do uznania za 

projekt strategiczny możliwy do 

realizowania w ramach RPO WL 2014 - 

2020. 
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projektowej. 

Kryterium ocenia, czy realizacja projektu mieści się w przedziale 

czasowym określonym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym 

wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 

1083/2006, tj. od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2023 r. 

4 
Czy projekt zakłada realizację 

wskaźników RPO WL? 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości 

logicznych „TAK”, „NIE”. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów Fiszki 

projektowej. 

Kryterium ocenia, czy projekt zakłada realizację wskaźników 

określonych w RPO WL 2014-2020, a także Szczegółowym Opisie Osi 

Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014 – 2020, przewidzianych dla danego działania. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 

kryterium jest niezbędne do uznania za 

projekt strategiczny możliwy do 

realizowania w ramach RPO WL 2014 - 

2020. 

5 

Czy dostępne są środki finansowe w 

ramach alokacji RPO WL  oraz czy jest 

możliwe potwierdzenie 

współfinansowania projektu przez 

wnioskodawcę/wnioskodawców? 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości 

logicznych „TAK”, „NIE”. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów Fiszki 

projektowej. 

Kryterium ocenia, czy w ramach dostępnej alokacji dla danego działania 

określonej w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 

2020 przewidzianej na dane działanie, istnieje możliwość realizacji 

danego projektu, po uwzględnieniu alokacji przewidzianej na procedurę 

konkursową oraz instrumenty terytorialne.  

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 

kryterium jest niezbędne do uznania za 

projekt strategiczny możliwy do 

realizowania w ramach RPO WL 2014 - 

2020. 



 

4 

B. KRYTERIA OCENY W TRYBIE NEGOCJACYJNO - UZGODNIENIOWYM 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium
3
 Opis znaczenia kryterium 

1 

Czy zadania zawarte w harmonogramie 

przygotowania projektu są zasadne i 

realne do wykonania w określonych 

terminach? 

 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości 

logicznych „TAK”, „NIE”. 

Kryterium ocenia, czy przedstawiony harmonogram jest wykonalny 

czasowo i technicznie tzn. czy przewidziano wystarczający termin na 

poszczególne etapy realizacji projektu, a także czy przewidziano 

odpowiedni czas na przerwy technologiczne, inne przerwy związane  

z pogodą lub działaniami powiązanymi. Czy harmonogram zawiera 

najważniejsze elementy składowe procesu inwestycyjnego.  

Czy wszystkie etapy przedstawione w harmonogramie wynikają  

z procesu inwestycyjnego. Czy są logicznie powiązane. 

Kryterium obligatoryjne – weryfikacja tego 

kryterium będzie podstawą do 

przeprowadzenia negocjacji z 

Wnioskodawcą/Wnioskodawcami w trakcie 

spotkań trybu negocjacyjno - 

uzgodnieniowego 

2 

Czy zostały przedstawione szczegółowe 

informacje nt.  zaawansowania 

projektu? 

 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości 

logicznych „TAK”, „NIE”, „NIE DOTYCZY”. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów Fiszki 

projektowej. 

Kryterium ocenia, czy zostały przedstawione informacje na temat 

zaawansowania realizacji projektu, np. czy w opisie zostały określone 

„kamienie milowe” dotyczące realizacji projektu , czy Wnioskodawca 

posiada odpowiednią dokumentację, decyzje administracyjne 

niezbędne do realizacji projektu, jeśli nie to jaka jest przewidywana data 

ich przygotowania. 

Kryterium obligatoryjne – weryfikacja tego 

kryterium będzie podstawą do 

przeprowadzenia negocjacji z 

Wnioskodawcą/Wnioskodawcami w trakcie 

spotkań trybu negocjacyjno - 

uzgodnieniowego 

3 

Czy zostały przedstawione koszty 

projektu z podziałem na konkretne 

zadania oraz czy wskazano źródła 

finansowania w stosunku do ogólnej 

wartości projektu? 

 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości 

logicznych „TAK”, „NIE”. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów Fiszki 

projektowej. 

Kryterium obligatoryjne – weryfikacja tego 

kryterium będzie podstawą do 

przeprowadzenia negocjacji z 

Wnioskodawcą/Wnioskodawcami w trakcie  

spotkań trybu negocjacyjno - 

uzgodnieniowego 

                                                      
3
 Informacja o zasadach oceny kryterium. 
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Kryterium ocenia zgodność założonych w projekcie rodzajów kosztów  

z zapisami właściwych wytycznych horyzontalnych i programowych IZ, 

w tym wytycznych dotyczących kwalifikowalności określających wydatki 

w poszczególnych działaniach oraz czy koszty zostały właściwie 

przypisane do danego działania oraz czy są zgodne z limitami  

i ograniczeniami określonymi w Szczegółowym Opisie Osi 

Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014 – 2020. 

Ponadto w kryterium tym zostanie ocenione, czy poszczególne wydatki: 

1) są niezbędne do realizacji projektu; 

2) dokonywane są przy zachowaniu zasady efektywności 

kosztowej, czyli zapewniają realizację zadań na wysokim 

poziomie merytorycznym przy optymalnym wykorzystaniu 

zasobów finansowych; 

3) poniesione zostaną przez Wnioskodawcę w terminie wskazanym 

w harmonogramie. 

4 

Czy została przedstawiona struktura 

zarządzania projektem? 

 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości 

logicznych „TAK”, „NIE”. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów Fiszki 

projektowej. 

Kryterium ocenia, czy w projekcie wykazano szczegółową strukturę 

zarządzania z podziałem na etapy określone w harmonogramie  

(z uwzględnieniem kamieni milowych),  

W ramach kryterium ocenie podlegać również będzie: 

1) czy proponowany sposób zarządzania projektem jest adekwatny 

do jego zakresu i zapewni jego  sprawną, efektywną i terminową 

realizację; 

2) czy zaproponowany podział ról i zadań w zespole zarządzającym 

projektem jest optymalny, pozwala na podejmowanie kluczowych 

decyzji w sposób efektywny i zapewnia właściwy, monitoring i 

nadzór nad postępami w realizacji projektu; 

3) czy wiedza i doświadczenie poszczególnych osób z zespołu 

zarządzającego projektem jest adekwatna i zapewnia osiągnięcie 

zakładanych w projekcie celów. 

 

Ponadto weryfikacji podlega zagwarantowanie trwałości projektu  

w wymiarze instytucjonalnym. 

Kryterium obligatoryjne – weryfikacja tego 

kryterium będzie podstawą do 

przeprowadzenia negocjacji z 

Wnioskodawcą/Wnioskodawcami w trakcie  

spotkań trybu negocjacyjno - 

uzgodnieniowego 
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5 

Czy istnieją zagrożenia w realizacji 

projektu oraz jakie zaplanowano 

sposoby ich ograniczenia? 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości 

logicznych „TAK”, „NIE”, „NIE DOTYCZY”. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów Fiszki 

projektowej. 

Kryterium ocenia, czy: 

1) zostały wskazane potencjalne zagrożenia, które mogą pojawić się 

w trakcie realizacji projektu oraz czynniki mogące utrudnić bądź 

uniemożliwić sprawne wdrożenie projektu i osiągnięcie 

zakładanych wskaźników.  

2) odniesiono się przynajmniej do zagrożenia/braku zagrożenia 

finansowego realizacji projektu (zmiana źródeł finansowania, 

zwiększenie kosztów inwestycji itp.), zagrożenia/braku zagrożenia 

finansowego realizacji wskaźników; 

3) określono możliwe sposoby uniknięcia zagrożeń (propozycje 

minimalizacji zagrożeń) oraz alternatywne sposoby działania 

(działania zapobiegawcze/korygujące) bądź wskazano brak 

zagrożeń w określonym zakresie; 

4)  wskazano najbardziej efektywne metody zapobiegania 

zagrożeniom, oraz ich wpływ na realizację projektu w przypadku 

wystąpienia zagrożeń.  

Kryterium obligatoryjne – weryfikacja tego 

kryterium będzie podstawą do 

przeprowadzenia negocjacji z 

Wnioskodawcą/Wnioskodawcami w trakcie  

spotkań trybu negocjacyjno - 

uzgodnieniowego 

6 

Czy przedstawiono zgodność z 

dokumentem strategicznym lub 

dokumentem implementacyjnym, w 

których wyartykułowany został zamiar 

wdrożenia projektu wynikający ze 

zdiagnozowanych potrzeb lub 

potencjałów beneficjenta? 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości 

logicznych „TAK”, „NIE”. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów Fiszki 

projektowej oraz dokumentów strategicznych Wnioskodawcy. 

Kryterium ocenia, czy przedsięwzięcie jest spójne z dokumentem 

strategicznym opracowanym na poziomie lokalnym lub dokumentem 

implementacyjnym przygotowanym na poziomie lokalnym i jak wpisuje 

się w jego założenia oraz cele; czy potrzeba realizacji projektu wynika 

ze wskazanych, określonych kierunków działań w danym dokumencie. 

Kryterium obligatoryjne – weryfikacja tego 

kryterium będzie podstawą do 

przeprowadzenia negocjacji z 

Wnioskodawcą/Wnioskodawcami w trakcie  

spotkań trybu negocjacyjno - 

uzgodnieniowego 

7 
Czy wskaźniki programowe zawarte w 

projekcie mają wpływ na osiągnięcie  

ram wykonania? 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości 

logicznych „TAK”, „NIE”. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów Fiszki 

Kryterium obligatoryjne – weryfikacja tego 

kryterium będzie podstawą do 

przeprowadzenia negocjacji z 

Wnioskodawcą/Wnioskodawcami w trakcie 

spotkań trybu negocjacyjno - 
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projektowej. 

Kryterium ocenia, czy projekt zakłada realizację wskaźników, 

przyczyniających się do osiągnięcia ram wykonania zawartych w RPO 

WL.  

uzgodnieniowego 

8 

Czy została określona wartość 

docelowa wskaźników programowych? 

 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości 

logicznych „TAK”, „NIE”. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów Fiszki 

projektowej. 

Kryterium ocenia, czy projekt zakłada realizację wskaźników 

określonych ilościowo i jakościowo w RPO WL, a także Szczegółowym 

Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. W przypadku projektu, 

którego dofinansowanie wynosić będzie x% alokacji danego działania, 

projekt powinien realizować co najmniej x% wartości poszczególnych 

wskaźników dla danego działania. 

Kryterium obligatoryjne – weryfikacja tego 

kryterium będzie podstawą do 

przeprowadzenia negocjacji z 

Wnioskodawcą/Wnioskodawcami w trakcie 

spotkań trybu negocjacyjno - 

uzgodnieniowego 

C. KRYTERIA OCENY KOŃCZĄCE TRYB NEGOCJACYJNO - UZGODNIENIOWY 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium
4
 Opis znaczenia kryterium 

1 

Czy projekt jest zgodny z dokumentami 

strategicznymi na poziomie lokalnym, 

a także innymi dokumentami 

strategicznymi na poziomie 

regionalnym, krajowym oraz 

europejskim? 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości 

logicznych „TAK”, „NIE”. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów Fiszki 

projektowej. 

Kryterium ocenia, czy: 

1) przedsięwzięcie jest spójne z dokumentem strategicznym na 

poziomie lokalnym, a także dokumentami strategicznymi na 

poziomie regionalnym, krajowym oraz europejskim; 

2) przedsięwzięcie wpisuje się w założenia oraz cele w/w 

dokumentów; 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 

kryterium jest niezbędne do uznania za 

projekt strategiczny możliwy do 

realizowania w ramach RPO WL 2014 - 

2020. 

                                                      
4
 Informacja o zasadach oceny kryterium. 
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3)  potrzeba realizacji projektu wynika ze wskazanych, określonych 

kierunków działań w dokumencie strategicznym. 

 

W przypadku przedsięwzięć zintegrowanych (w tym Strategiczne 

Inwestycje Terytorialne) weryfikowana jest zgodność z dokumentem 

strategicznym obejmującym całość przedsięwzięcia (obszar  

i beneficjentów).  

Kryterium ocenia, czy działania (projekty), które mają być realizowane 

w różnych obszarach są ze sobą spójne i powiązane, zmierzają do 

realizacji wspólnego celu rozwoju danego obszaru oraz czy obejmują 

jasno zdefiniowany obszar geograficzny i beneficjentów. 

2 

Czy projekt oraz wnioskodawca 

kwalifikują się do wsparcia w ramach 

RPO WL?  

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości 

logicznych „TAK”, „NIE”. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów Fiszki 

projektowej. 

Kryterium ocenia zgodność z celami RPO WL 2014 – 2020 oraz celami 

poszczególnych Osi Priorytetowych. 

Kryterium ocenia, czy projekt wpisuje się w typ projektów oraz czy 

beneficjent wpisuje się w typ beneficjentów określonych  

w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. 

Kryterium ocenia również zgodność z opisem w kartach działań,  

z limitami i ograniczeniami zawartymi w Szczegółowym Opisie Osi 

Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014 – 2020 oraz wytycznymi dotyczącymi 

kwalifikowalności wydatków. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 

kryterium jest niezbędne do uznania za 

projekt strategiczny możliwy do 

realizowania w ramach RPO WL 2014 - 

2020. 

3 

Czy harmonogram przygotowania oraz 

wdrożenia projektu jest zgodny z 

ramami czasowymi dla realizacji 

projektów w ramach RPO WL? 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości 

logicznych „TAK”, „NIE”. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów Fiszki 

projektowej. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 

kryterium jest niezbędne do uznania za 

projekt strategiczny możliwy do 

realizowania w ramach RPO WL 2014 - 

2020. 
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Kryterium ocenia, czy realizacja projektu mieści się w przedziale 

czasowym określonym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym 

wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego  

i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE)  

nr 1083/2006, tj. od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2023 r. 

4 

Czy wskaźniki programowe zawarte w 

projekcie mają wpływ na osiągnięcie  

ram wykonania? 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości 

logicznych „TAK”, „NIE”. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów Fiszki 

projektowej. 

Kryterium ocenia, czy projekt zakłada realizację wskaźników, 

przyczyniających się do osiągnięcia ram wykonania  zawartych w RPO 

WL. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 

kryterium jest niezbędne do uznania za 

projekt strategiczny możliwy do 

realizowania w ramach RPO WL 2014 - 

2020. 

5 

Czy projekt zakłada realizację 

wskaźników RPO WL,  a także wpływ 

projektu na osiągnięcie celów RPO WL? 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości 

logicznych „TAK”, „NIE”. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów Fiszki 

projektowej. 

Kryterium ocenia, czy projekt zakłada realizację wskaźników 

określonych w RPO WL 2014 - 2020, a także Szczegółowym Opisie Osi 

Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014 – 2020. W przypadku projektu, którego 

dofinansowanie wynosić będzie x% alokacji danego działania, projekt 

powinien realizować co najmniej x% wartości poszczególnych 

wskaźników dla danego działania. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 

kryterium jest niezbędne do uznania za 

projekt strategiczny możliwy do 

realizowania w ramach RPO WL 2014 - 

2020. 

6 
Czy dostępne są środki finansowe w 

ramach alokacji RPO WL  oraz czy jest 

możliwe potwierdzenie 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 

kryterium jest niezbędne do uznania za 

projekt strategiczny możliwy do 
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współfinansowania projektu przez 

wnioskodawcę/wnioskodawców? 

logicznych „TAK”, „NIE”. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów Fiszki 

projektowej. 

Kryterium ocenia, czy w ramach dostępnej alokacji w ramach danego 

działania określonej w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 

lata 2014 – 2020 przewidzianej na dane działanie, istnieje możliwość 

realizacji danego projektu, po uwzględnieniu alokacji przewidzianej na 

procedurę konkursową oraz instrumenty terytorialne. 

realizowania w ramach RPO WL 2014 - 

2020. 

 


