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KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA WSZYSTKICH DZIAŁAŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO 

FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA 

LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020 

I OCENA FORMALNO-MERYTORYCZNA 

WSZYSTKIE DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z EFS 

A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU1 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Definicja kryterium2 Opis znaczenia kryterium 

1 Wnioskodawca i partnerzy (o ile dotyczy) 

nie podlega/-ją wykluczeniu z możliwości 

otrzymania dofinansowania na 

podstawie odrębnych przepisów  

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości 

logicznych „TAK”, „NIE”.  

W kryterium mowa o wykluczeniu, na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, art. 12 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania 

pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej, art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 

października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za 

czyny zabronione pod groźbą kary.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie oświadczenia 

wnioskodawcy i partnera/-ów (w przypadku projektów składanych w 

partnerstwie) zawartego we wniosku o dofinansowanie projektu. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 

niezbędne do przyznania dofinansowania. 

 

 

 

 

 

  

 
1 Kryteria indywidualne – weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. W trybie pozakonkursowym i w trybie nadzwyczajnym przewiduje się możliwość poprawy projektu w 

trakcie jego oceny pod kątem spełniania kryteriów formalnych dostępu. 
2 Informacja o zasadach oceny kryterium.  
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2 Projekt nie został fizycznie zakończony 

ani w pełni zrealizowany przed dniem 

złożenia wniosku aplikacyjnego (art. 65 

ust. 6 rozporządzenia ogólnego). 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości 

logicznych „TAK”, „NIE”.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie oświadczenia we 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 

niezbędne do przyznania dofinansowania. 

3 Roczny obrót 3  wnioskodawcy i 

partnerów (o ile budżet projektu 

uwzględnia wydatki partnera) jest równy 

lub wyższy od rocznych wydatków w 

projekcie. 

Kryterium nie ma zastosowania do 

projektów, w których wnioskodawcą jest 

jednostka sektora finansów publicznych. 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości 

logicznych „TAK”, „NIE – do uzupełnienia/poprawy na etapie 

negocjacji”, „NIE”, „NIE DOTYCZY”. Ocena „Nie dotyczy” ma 

zastosowanie w przypadku projektów, w których wnioskodawcą jest 

jednostka sektora finansów publicznych.   

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

Wnioskodawca ma możliwość uzupełnienia/ poprawy projektu w 

zakresie spełniania kryterium określonym w regulaminie konkursu4. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 

niezbędne do przyznania dofinansowania. 

 

4 Wydatki przewidziane w projekcie nie są 

jednocześnie współfinansowane z 

innych źródeł (zakaz podwójnego 

finansowania). 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości 

logicznych „TAK”, „NIE”. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie oświadczenia 

wnioskodawcy we wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 

niezbędne do przyznania dofinansowania. 

 

5 W projekcie wskazano poziom kosztów 

pośrednich zgodnie z zapisami 

regulaminu konkursu/ wezwania do 

złożenia wniosku w trybie 

pozakonkursowym/ w trybie 

nadzwyczajnym. 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości 

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

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu i ich zgodności z regulaminem konkursu/ 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 

niezbędne do przyznania dofinansowania. 

 

 
3 W przypadku podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych jako obroty należy rozumieć wartość przychodów (w tym przychodów osiągniętych z tytułu 

otrzymanego dofinansowania na realizację projektów) osiągniętych w ostatnim zatwierdzonym roku przez danego wnioskodawcę/ partnera (o ile dotyczy) na dzień składania 

wniosku o dofinansowanie. 
4 Projekt podlega uzupełnieniu/ poprawie tylko w sytuacji, gdy spełnia wymogi przystąpienia do etapu negocjacji określone w regulaminie konkursu. 
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wezwaniem do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym/ w trybie 

nadzwyczajnym. 

B. KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE5 –  
Kryteria formalne specyficzne dla poszczególnych działań/typów projektów są zatwierdzane odrębnymi uchwałami Komitetu Monitorującego RPO WL. 

Zatwierdzone kryteria stanowią Załącznik nr 4 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020 - Ramowy Plan Działań w części dotyczącej kryteriów wyboru projektów 

DEFINICJA KRYTERIUM OPIS ZNACZENIA KRYTERIUM MOŻLIWOŚĆ UZUPEŁNIENIA 

/ POPRAWY PROJEKTU6 

Kryteria zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie 

polegała na przyznaniu wartości logicznych: „TAK”, „NIE– do 

uzupełnienia/poprawy na etapie negocjacji”, „NIE”, „NIE 

DOTYCZY”. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu 

do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie oceny 

formalno-merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w 

treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. 

 

Kryteria obligatoryjne – ich spełnienie jest niezbędne do 

przyznania dofinansowania. 
Wnioskodawca ma możliwość uzupełnienia/ poprawy projektu w 

zakresie spełniania kryteriów formalnych specyficznych 

określonym w regulaminie konkursu, jeżeli zostało to 

przewidziane w przypadku danego kryterium.  

 

 

 

C. KRYTERIA OGÓLNE ZEROJEDYNKOWE7 

Lp. 
Nazwa kryterium (treść) Definicja kryterium 

Opis znaczenia 

kryterium 

 
5 W trybie pozakonkursowym oraz w trybie nadzwyczajnym przewiduje się możliwość poprawy projektu w trakcie jego oceny pod kątem spełniania kryteriów formalnych 

specyficznych. 
6 Projekt podlega uzupełnieniu/ poprawie tylko w sytuacji, gdy spełnia wymogi przystąpienia do etapu negocjacji określone w regulaminie konkursu. 
7  Kryteria indywidualne – weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Negocjacje dotyczą wyłącznie oceny dokonywanej w trybie konkursowym. Projekt podlega 

uzupełnieniu/ poprawie tylko w sytuacji, gdy spełnia wymogi przystąpienia do etapu negocjacji określone w regulaminie konkursu (o ile dotyczy). W trybie pozakonkursowym oraz 

w trybie nadzwyczajnym przewiduje się możliwość poprawy projektu w trakcie jego oceny pod kątem spełniania kryteriów ogólnych zerojedynkowych. 
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1 Zgodność projektu z przepisami ustawy 

Prawo zamówień publicznych i innym 

właściwym prawodawstwem krajowym 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, 

„NIE– do uzupełnienia/poprawy na etapie negocjacji”, „NIE”. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu i zgodności założeń projektu z przepisami ustawy PZP i innym właściwym 

prawodawstwem krajowym. 

Wnioskodawca ma możliwość uzupełnienia/ poprawy projektu w zakresie spełniania 

kryterium określonym w regulaminie konkursu. 

Kryterium obligatoryjne – 

spełnienie kryterium jest 

niezbędne do przyznania 

dofinansowania. 

 

2 Zgodność projektu z zasadami dotyczącymi 

pomocy publicznej 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, 

„NIE– do uzupełnienia/poprawy na etapie negocjacji”, „NIE”, 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu i ich zgodności z zasadami przyznawania pomocy publicznej określonymi w 

rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy de minimis 

oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z 

Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. 

Wnioskodawca ma możliwość uzupełnienia/ poprawy projektu w zakresie spełniania 

kryterium określonym w regulaminie konkursu.  

Kryterium obligatoryjne – 

spełnienie kryterium jest 

niezbędne do przyznania 

dofinansowania. 

 

3 Zgodność projektu z zasadą równości szans 

kobiet i mężczyzn (na podstawie standardu 

minimum) 

Kryterium zerojedynkowe oceniane na podstawie standardu minimum określonego w 

Załączniku 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. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „1 (TAK)”, 

„0 (NIE– do uzupełnienia/poprawy na etapie negocjacji)”, „NIE”. 

Standard minimum będzie oceniany z zastosowaniem wag punktowych 0 – 1 – 2. Brak 

uzyskania co najmniej 3 punktów 8  w standardzie minimum jest równoznaczny z 

odrzuceniem wniosku.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

Kryterium obligatoryjne – 

spełnienie kryterium jest 

niezbędne do przyznania 

dofinansowania. 

 

 
8 W przypadku projektów pozakonkursowych PUP w ramach Działanie 9.2 RPO WL 2014-2020 spełnienie standardu jest równoznaczne z uzyskaniem co najmniej 2 punktów w 

standardzie minimum. 
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Wnioskodawca ma możliwość uzupełnienia/ poprawy projektu w zakresie spełniania 

kryterium określonym w regulaminie konkursu. 

4 Pozytywny wpływ projektu na realizację 

zasady dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami. 

 

Kryterium zerojedynkowe. 

Kryterium wynika z konieczności opisania sposobów zapewnienia dostępności dla osób z 

różnymi rodzajami niepełnosprawności, zgodnie z Rozporządzeniem 1303/2013 oraz 

Wytycznymi 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.  

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”,  

„NIE– do uzupełnienia/poprawy na etapie negocjacji”, „NIE”. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zgodności zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu z Wytycznymi 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.  

Przez pozytywny wpływ należy rozumieć zapewnienie dostępności do oferowanego w 

projekcie wsparcia dla wszystkich jego uczestników oraz zapewnienie dostępności 

wszystkich produktów projektu (które nie zostały uznane za neutralne) dla wszystkich ich 

użytkowników. Wnioskodawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępności 

oferowanego wsparcia zgodnie ze standardami dostępności, które stanowią załącznik do 

ww. Wytycznych i/lub zgodnie wymogami określonymi w regulaminie konkursu.  

Wnioskodawca ma możliwość uzupełnienia/ poprawy projektu w zakresie spełniania 

kryterium określonym w regulaminie konkursu. 

Kryterium obligatoryjne – 

spełnienie kryterium jest 

niezbędne do przyznania 

dofinansowania. 

 

5 Zgodność projektu z pozostałymi politykami 

i zasadami wspólnotowymi. 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocenie podlegać będzie zgodność projektu z koncepcją zrównoważonego rozwoju, a także 

z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym ze względu na: rasę, pochodzenie 

etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, wiek lub orientację seksualną. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, 

„NIE– do uzupełnienia/poprawy na etapie negocjacji”, „NIE”. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

Kryterium obligatoryjne – 

spełnienie kryterium jest 

niezbędne do przyznania 

dofinansowania. 
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Wnioskodawca ma możliwość uzupełnienia/ poprawy projektu w zakresie spełniania 

kryterium określonym w regulaminie konkursu. 

6 

 

Zgodność projektu z zapisami 

Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

RPO WL na lata 2014-2020 z dnia 8 czerwca 

2021 r. 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”,  

„NIE– do uzupełnienia/poprawy na etapie negocjacji”, „NIE”. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu i ich zgodności z kartą danego Działania w SZOOP (tj. opisem danego Działania 

w rozdziale II SZOOP w zakresie dotyczącym naboru wniosków). 

Wnioskodawca ma możliwość uzupełnienia/ poprawy projektu w zakresie spełniania 

kryterium określonym w regulaminie konkursu.  

Kryterium obligatoryjne – 

spełnienie kryterium jest 

niezbędne do przyznania 

dofinansowania. 

 

7 W projekcie obejmującym: 

a) wystandaryzowane szkolenia z języka 

angielskiego, niemieckiego, francuskiego, 

lub 

b) przyznanie bezzwrotnego wsparcia 

finansowego (dotacji) na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej  

lub 

c) przyznanie dotacji na utworzenie miejsca 

pracy w przedsiębiorstwie społecznym 

zastosowano stawki jednostkowe, o których 

mowa i na zasadach określonych w 

regulaminie konkursu/ wezwaniu do 

złożenia wniosku w trybie 

pozakonkursowym/ w trybie 

nadzwyczajnym. 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, 

„NIE– do uzupełnienia/poprawy na etapie negocjacji”, „NIE”, „NIE DOTYCZY”. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu i ich zgodności z zapisami regulaminu konkursu/ wezwania do złożenia wniosku 

w trybie pozakonkursowym/ w trybie nadzwyczajnym. 

Wnioskodawca ma możliwość uzupełnienia/ poprawy projektu w zakresie spełniania 

kryterium określonym w regulaminie konkursu. 

Kryterium obligatoryjne – 

spełnienie kryterium jest 

niezbędne do przyznania 

dofinansowania. 

 

8 Wartość dofinansowania i koszty 

bezpośrednie projektu:  

a) Wartość dofinansowania projektu jest 

wyższa niż równowartość 100 000 EUR 

wyrażona w PLN. 

b) Koszty bezpośrednie projektu są 

rozliczane na podstawie rzeczywiście 

ponoszonych wydatków z wyłączeniem 

kosztów, o których mowa w kryterium 

ogólnym zerojedynkowym nr 7.  

 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, 

„NIE”. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu i ich zgodności z zapisami regulaminu konkursu/ wezwania do złożenia wniosku 

w trybie pozakonkursowym/ w trybie nadzwyczajnym. 

Kryterium wynika z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

Kryterium obligatoryjne – 

spełnienie kryterium jest 

niezbędne do przyznania 

dofinansowania. 
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Do przeliczenia ww. kwoty na PLN stosuje się miesięczny obrachunkowy kurs wymiany 

stosowany przez KE (kurs opublikowany w: 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm) 

aktualny na dzień ogłoszenia konkursu. 

 

Kryterium jest weryfikowane wyłącznie na etapie przyjmowania projektu do 

dofinansowania. 

D. KRYTERIA OGÓLNE PUNKTOWE9 

• maksymalnie 80 punktów ogółem 

Aby projekt mógł uzyskać dofinansowanie musi zdobyć za ogólne kryteria punktowe: 

- minimum 48 punktów ogółem oraz minimum 60% punktów za każdą z części B.I, B.II, B.III, B.IV karty oceny formalno-merytorycznej  
Lp. 

Nazwa kryterium (treść) 
Definicja kryterium 

 
Opis znaczenia kryterium 

1 Adekwatność celów projektu: 

a) Zgodność celu głównego projektu z 

właściwym celem szczegółowym RPO 

WL.   

b)  Adekwatność celu głównego projektu 

do wskazanych w RPO WL problemów 

(rozwiązanie lub zminimalizowanie 

zdiagnozowanego/ych problemu/ów 

poprzez osiągnięcie celów projektu). 

 

Kryterium punktowe. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku 

o dofinansowanie projektu. 

Dotyczy części B.I karty oceny formalno-merytorycznej 

(Charakterystyka projektu). 

W sytuacji, gdy więcej niż jeden projekt otrzyma taką samą liczbę 

punktów w ramach oceny formalno-merytorycznej, kryterium to będzie 

brane pod uwagę w ósmej kolejności przy umieszczaniu projektu na 

liście ocenionych projektów i podejmowaniu decyzji o przyznaniu 

dofinansowania. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 

niezbędne do przyznania dofinansowania. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na 

przyznaniu uznaniowej liczby punktów w ramach 

dopuszczalnych limitów wyznaczonych minimalną i 

maksymalną liczbą punktów, które można uzyskać za 

dane kryterium. 

Liczba punktów możliwych do uzyskania: 0-7, w 

tym: 

a) 0-3 

b) 0-4 

 
9 Kryteria indywidualne – weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. W ramach kryteriów ogólnych punktowych możliwe jest przeprowadzenie negocjacji w zakresie 

warunków sformułowanych przez oceniających. Negocjacje dotyczą wyłącznie oceny dokonywanej w trybie konkursowym. 

W przypadku projektów składanych w trybie pozakonkursowym oraz w trybie nadzwyczajnym kryteria wskazane w tej części są kryteriami ogólnymi zerojedynkowymi. 

W trybie pozakonkursowym oraz w trybie nadzwyczajnym przewiduje się możliwość poprawy projektu w trakcie jego oceny. 
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2 Prawidłowość opisu grupy docelowej: 

a) Charakterystyka grupy docelowej, tj. 

instytucji i/lub osób objętych 

wsparciem (liczebność, cechy 

specyficzne, status uczestników). 

b)  Opis problemów, potrzeb oraz 

barier. 

c) Sposób rekrutacji (w tym kryteria  

i narzędzia rekrutacji, z 

uwzględnieniem zasady równości 

szans w szczególności kwestii 

zapewnienia dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami). 

Kryterium punktowe. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku 

o dofinansowanie projektu.  

Dotyczy części B.I karty oceny formalno-merytorycznej 

(Charakterystyka projektu). 

W sytuacji, gdy więcej niż jeden projekt otrzyma taką samą liczbę 

punktów w ramach oceny formalno-merytorycznej, kryterium to będzie 

brane pod uwagę w dziewiątej kolejności przy umieszczaniu 

projektu na liście ocenionych projektów i podejmowaniu decyzji o 

przyznaniu dofinansowania. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 

niezbędne do przyznania dofinansowania. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na 

przyznaniu uznaniowej liczby punktów w ramach 

dopuszczalnych limitów wyznaczonych minimalną i 

maksymalną liczbą punktów, które można uzyskać za 

dane kryterium. 

Liczba punktów możliwych do uzyskania: 0-8, w 

tym: 

a) 0-2,  

b) 0-3, 

c) 0-3. 

3 Trafność doboru i opis zadań: 

a) Opis zadań (zakres merytoryczny i 

organizacyjny), w tym 

uwzględnienie zasady równości 

szans.  

b) Uzasadnienie potrzeby realizacji 

zadań w projekcie i adekwatność 

zadań do celu głównego projektu.  

c) Opis uproszczonych metod 

rozliczania kosztów bezpośrednich 

projektu (o ile dotyczy), w tym dobór 

wskaźników dla rozliczenia 

uproszczonych metod, ich wartości 

oraz dokumentów potwierdzających 

ich realizację.  

Kryterium punktowe. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku 

o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca zobowiązany jest 

uzasadnić w treści wniosku spełnianie kryterium. 

Dotyczy części B.II karty oceny formalno-merytorycznej (Sposób 

realizacji projektu). 

W sytuacji, gdy więcej niż jeden projekt otrzyma taką samą liczbę 

punktów w ramach oceny formalno-merytorycznej, kryterium to będzie 

brane pod uwagę w trzeciej kolejności przy umieszczaniu projektu 

na liście ocenionych projektów i podejmowaniu decyzji o przyznaniu 

dofinansowania. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 

niezbędne do przyznania dofinansowania. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na 

przyznaniu uznaniowej liczby punktów w ramach 

dopuszczalnych limitów wyznaczonych minimalną i 

maksymalną liczbą punktów, które można uzyskać za 

dane kryterium.  

I wariant punktacji dotyczy sytuacji, gdy mają 

zastosowanie uproszczone metody rozliczania 

kosztów bezpośrednich projektu (lit. c kryterium), 

natomiast II wariant – gdy w projekcie nie ma 

uproszczonych metod rozliczania kosztów 

bezpośrednich. 

Liczba punktów możliwych do uzyskania: 0-9,* w 

tym: 

I wariant  
 

lub 

II wariant 
a) 0-5 a) 0-6  
b) 0-2 b) 0-3 

c) 0-2 (o ile dotyczy) c) nie dotyczy 
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*w przypadku projektów zawierających opis ryzyka 

w projekcie: 0-6, w tym: 

I wariant  
 

lub 

II wariant 
a) 0-3 a) 0-4  

b) 0-2 b) 0-2 

c) 0-1 (o ile dotyczy) c) nie dotyczy 
 

4 Racjonalność harmonogramu realizacji 

projektu 

Kryterium punktowe. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku 

o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca zobowiązany jest 

uzasadnić w treści wniosku spełnianie kryterium. 

Dotyczy części  B.II  karty oceny formalno-merytorycznej 

(Sposób realizacji projektu). 

W sytuacji, gdy więcej niż jeden projekt otrzyma taką samą liczbę 

punktów w ramach oceny formalno-merytorycznej, kryterium to będzie 

brane pod uwagę w siódmej kolejności przy umieszczaniu projektu 

na liście ocenionych projektów i podejmowaniu decyzji o przyznaniu 

dofinansowania. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 

niezbędne do przyznania dofinansowania. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na 

przyznaniu uznaniowej liczby punktów w ramach 

dopuszczalnych limitów wyznaczonych minimalną i 

maksymalną liczbą punktów, które można uzyskać za 

dane kryterium.  

Liczba punktów możliwych do uzyskania: 0-3.  

 

5 Prawidłowość założonych wskaźników  

i trwałość rezultatów: 

a) Adekwatność wskaźników 

(wskaźników rezultatu i produktu) 

do zadań i właściwego celu 

szczegółowego RPO WL.  

b) Ocena założonych wartości 

wskaźników pomiaru celu oraz 

źródeł weryfikacji/pozyskania 

danych do pomiaru wskaźników 

 i częstotliwości pomiaru). 

c) Trwałość rezultatów projektu. 

Kryterium punktowe. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku 

o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca zobowiązany jest 

uzasadnić w treści wniosku spełnianie kryterium. 

Dotyczy części B.II karty oceny formalno-merytorycznej (Sposób 

realizacji projektu). 

W sytuacji, gdy więcej niż jeden projekt otrzyma taką samą liczbę 

punktów w ramach oceny formalno-merytorycznej, kryterium to będzie 

brane pod uwagę w szóstej kolejności przy umieszczaniu projektu 

na liście ocenionych projektów i podejmowaniu decyzji o przyznaniu 

dofinansowania. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 

niezbędne do przyznania dofinansowania. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na 

przyznaniu uznaniowej liczby punktów w ramach 

dopuszczalnych limitów wyznaczonych minimalną i 

maksymalną liczbą punktów, które można uzyskać za 

dane kryterium. 

Liczba punktów możliwych do uzyskania: 0-8, w 

tym: 

a) 0-3, 

b) 0-3, 

c) 0-2. 
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6 Prawidłowość opisu ryzyka w projekcie Kryterium punktowe. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku 

o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca zobowiązany jest 

uzasadnić w treści wniosku spełnianie kryterium. 

Dotyczy części B.II karty oceny formalno-merytorycznej (Sposób 

realizacji projektu). 

W sytuacji, gdy więcej niż jeden projekt otrzyma taką samą liczbę 

punktów w ramach oceny formalno-merytorycznej, kryterium to będzie 

brane pod uwagę w dwunastej kolejności przy umieszczaniu 

projektu na liście ocenionych projektów i podejmowaniu decyzji o 

przyznaniu dofinansowania10. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 

niezbędne do przyznania dofinansowania w przypadku 

projektów o kwocie dofinansowania równej albo 

przekraczającej 2 mln PLN. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na 

przyznaniu uznaniowej liczby punktów w ramach 

dopuszczalnych limitów wyznaczonych minimalną i 

maksymalną liczbą punktów, które można uzyskać za 

dane kryterium.  

Liczba punktów możliwych do uzyskania: 0-3 (jeżeli 

dotyczy)  

7 Efektywność sposobu zarządzania 

projektem: 

• Sposób zarządzania projektem. 

• Sposób zarządzania partnerstwem  

i racjonalność podziału zadań 

między partnerami i/lub 

podwykonawcami, o ile dotyczy. 

•  Monitoring projektu.  

• Udział realizatorów w realizacji 

zadań w projekcie, o ile dotyczy. 

Kryterium punktowe. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku 

o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca zobowiązany jest 

uzasadnić w treści wniosku spełnianie kryterium. 

Dotyczy części B.III karty oceny formalno-merytorycznej 

(Potencjał i doświadczenie projektodawcy (w tym partnerów)). 

W sytuacji, gdy więcej niż jeden projekt otrzyma taką samą liczbę 

punktów w ramach oceny formalno-merytorycznej, kryterium to będzie 

brane pod uwagę w dziesiątej kolejności przy umieszczaniu projektu 

na liście ocenionych projektów i podejmowaniu decyzji o przyznaniu 

dofinansowania. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 

niezbędne do przyznania dofinansowania. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na 

przyznaniu uznaniowej liczby punktów w ramach 

dopuszczalnych limitów wyznaczonych minimalną i 

maksymalną liczbą punktów, które można uzyskać za 

dane kryterium.  

Liczba punktów możliwych do uzyskania: 0-7. 

8 Doświadczenie wnioskodawcy i partner-

ów (o ile dotyczy): 

 Doświadczenie wnioskodawcy w realizacji 

zadań określonych w projekcie (w tym 

doświadczenie partnerów i innych podmiotów, 

o ile dotyczy) w kontekście dotychczasowej 

działalności i możliwości weryfikacji 

Kryterium punktowe. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku 

o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca zobowiązany jest 

uzasadnić w treści wniosku spełnianie kryterium. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 

niezbędne do przyznania dofinansowania. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na 

przyznaniu uznaniowej liczby punktów w ramach 

dopuszczalnych limitów wyznaczonych minimalną i 

 
10  W sytuacji, gdy więcej niż jeden projekt otrzyma taką samą liczbę punktów we wszystkich dziewięciu kryteriach ogólnych punktowych  

w ramach oceny formalno-merytorycznej, miejsce na liście rankingowej zależy od wyników komisyjnego losowania, w którym uczestniczą: przewodniczący KOP, zastępca 

przewodniczącego KOP oraz sekretarz KOP. W losowaniu w charakterze obserwatorów mogą wziąć udział projektodawcy, których losowanie dotyczy. 
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rezultatów tej działalności, która była i jest 

prowadzona:  

a) w obszarze, w którym udzielane będzie 

wsparcie przewidziane w ramach projektu;  

b) na rzecz grupy docelowej, do której 

kierowane będzie wsparcie przewidziane   

w ramach projektu;  

c) na określonym terytorium, którego dotyczyć 

będzie realizacja projektu. 

Dotyczy części B.III karty oceny formalno-merytorycznej 

(Potencjał i doświadczenie projektodawcy (w tym partnerów)). 

W sytuacji, gdy więcej niż jeden projekt otrzyma taką samą liczbę 

punktów w ramach oceny formalno-merytorycznej, kryterium to będzie 

brane pod uwagę w drugiej kolejności przy umieszczaniu projektu 

na liście ocenionych projektów i podejmowaniu decyzji o przyznaniu 

dofinansowania. 

maksymalną liczbą punktów, które można uzyskać za 

dane kryterium.  

Liczba punktów możliwych do uzyskania: 0-9, w 

tym: 

a) 0-3, 

b) 0-3 

c) 0-3 

9 Potencjał wnioskodawcy i partner-ów (o ile 

dotyczy): 

Potencjał finansowy, kadrowy, techniczny 

wnioskodawcy i partnera/-ów (o ile dotyczy) 

(w tym uzasadnienie udziału, potencjał i rola 

w projekcie innych podmiotów, o ile dotyczy) 

Kryterium punktowe. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku 

o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca zobowiązany jest 

uzasadnić w treści wniosku spełnianie kryterium. 

Dotyczy części B.III karty oceny formalno-merytorycznej 

(Potencjał i doświadczenie projektodawcy (w tym partnerów)). 

W sytuacji, gdy więcej niż jeden projekt otrzyma taką samą liczbę 

punktów w ramach oceny formalno-merytorycznej, kryterium to będzie 

brane pod uwagę w pierwszej kolejności przy umieszczaniu projektu 

na liście ocenionych projektów i podejmowaniu decyzji o przyznaniu 

dofinansowania. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 

niezbędne do przyznania dofinansowania. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na 

przyznaniu uznaniowej liczby punktów w ramach 

dopuszczalnych limitów wyznaczonych minimalną i 

maksymalną liczbą punktów, które można uzyskać za 

dane kryterium.  

Liczba punktów możliwych do uzyskania: 0-9. 

10 Zasadność i kwalifikowalność wydatków:  

• niezbędność poniesienia wydatków do 

realizacji projektu (m.in. niezbędność 

ponoszenia wydatków, biorąc pod uwagę 

deklarowany przez beneficjenta we 

wniosku o dofinansowanie potencjał) i 

osiągania jego celów oraz  

Kryterium punktowe. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku 

o dofinansowanie projektu w zakresie zgodności założonych w 

projekcie rodzajów kosztów z zapisami regulaminu 

konkursu/informacji o naborze projektów pozakonkursowych. 

Dotyczy części B.IV karty oceny formalno-merytorycznej (Budżet 

projektu). 

W sytuacji, gdy więcej niż jeden projekt otrzyma taką samą liczbę 

punktów w ramach oceny formalno-merytorycznej, kryterium to będzie 

brane pod uwagę w czwartej kolejności przy umieszczaniu projektu 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 

niezbędne do przyznania dofinansowania. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na 

przyznaniu uznaniowej liczby punktów w ramach 

dopuszczalnych limitów wyznaczonych minimalną i 

maksymalną liczbą punktów, które można uzyskać za 

dane kryterium.  

 

Liczba punktów możliwych do uzyskania: 0-8 
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• zgodność wydatków z regulaminem 

konkursu 11 /informacją o naborze 

projektów pozakonkursowych12. 

na liście ocenionych projektów i podejmowaniu decyzji o przyznaniu 

dofinansowania. 

11 Efektywność wydatków: 

Zgodność ze stawkami rynkowymi oraz 

regulaminem konkursu 13 / informacją o 

naborze projektów pozakonkursowych 14 , 

zarówno w odniesieniu do pojedynczych 

pozycji wydatków w szczegółowym budżecie 

projektu, ale również do łącznej wartości 

danej usługi/ zadania przewidzianej do 

realizacji w ramach projektu. 

Kryterium punktowe. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku 

o dofinansowanie projektu. 

Dotyczy części B.IV karty oceny formalno-merytorycznej (Budżet 

projektu). 

W sytuacji, gdy więcej niż jeden projekt otrzyma taką samą liczbę 

punktów w ramach oceny formalno-merytorycznej, kryterium to będzie 

brane pod uwagę w piątej kolejności przy umieszczaniu projektu na 

liście ocenionych projektów i podejmowaniu decyzji o przyznaniu 

dofinansowania. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 

niezbędne do przyznania dofinansowania. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na 

przyznaniu uznaniowej liczby punktów w ramach 

dopuszczalnych limitów wyznaczonych minimalną i 

maksymalną liczbą punktów, które można uzyskać za 

dane kryterium.  

Liczba punktów możliwych do uzyskania: 0-8 

12 Prawidłowość sporządzenia budżetu: 

Prawidłowość sporządzenia budżetu projektu 

o charakterze metodologicznym 

rachunkowym oraz w zakresie uzasadnienia 

kosztów. 

Kryterium punktowe. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku 

o dofinansowanie projektu. 

Dotyczy części B.IV karty oceny formalno-merytorycznej (Budżet 

projektu). 

W sytuacji, gdy więcej niż jeden projekt otrzyma taką samą liczbę 

punktów w ramach oceny formalno-merytorycznej, kryterium to będzie 

brane pod uwagę w jedenastej kolejności przy umieszczaniu 

projektu na liście ocenionych projektów i podejmowaniu decyzji o 

przyznaniu dofinansowania. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 

niezbędne do przyznania dofinansowania. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na 

przyznaniu uznaniowej liczby punktów w ramach 

dopuszczalnych limitów wyznaczonych minimalną i 

maksymalną liczbą punktów, które można uzyskać za 

dane kryterium.  

Liczba punktów możliwych do uzyskania: 0-4 

E. KRYTERIA PREMIUJĄCE 

 
11 Dot. projektów w trybie konkursowym. 
12 Dot. projektów w trybie pozakonkursowym w odniesieniu do podmiotów innych niż podmiot, w którym samorząd województwa posiada większość udziałów lub przez 

Województwo Lubelskie (w tym wojewódzkie jednostki organizacyjne). 
13 Dot. projektów w trybie konkursowym. 
14 Dot. projektów w trybie pozakonkursowym w odniesieniu do podmiotów innych niż podmiot, w którym samorząd województwa posiada większość udziałów lub przez 

Województwo Lubelskie (w tym wojewódzkie jednostki organizacyjne). 
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Kryteria premiujące dla poszczególnych działań/typów projektów konkursowych są zatwierdzane odrębnymi uchwałami Komitetu Monitorującego RPO WL. 

Zatwierdzone kryteria stanowią Załącznik nr 4 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 

lata 2014-2020 - Ramowy Plan Działań w części dotyczącej kryteriów wyboru projektów 

NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH I PROJEKTÓW SKŁADANYCH W TRYBIE NADZWYCZAJNYM 

DEFINICJA KRYTERIUM OPIS ZNACZENIA KRYTERIUM 

Kryteria punktowe. Kryteria indywidualne - weryfikowane w 

odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie 

oceny formalno-merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści 

wniosku spełnienia wybranych kryteriów.  

Kryteria fakultatywne – spełnienie kryterium nie jest konieczne do przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów 

nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania). Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów zgodnej z właściwą uchwałą KM RPO WL – w przypadku spełnienia 

kryterium albo 

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za kryteria premiujące: 40 punktów ogółem 

F. KRYTERIA OCENY STRATEGICZNEJ ZIT 

WSZYSTKIE DZIAŁANIA DOTYCZĄCE ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO (ZIT LOF) WSPÓŁFINANSOWANE Z 

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020 

Kryteria oceny strategicznej ZIT są zatwierdzane odrębną uchwałą Komitetu Monitorującego RPO WL. 

NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH I PROJEKTÓW SKŁADANYCH W TRYBIE NADZWYCZAJNYM 

II. NEGOCJACJE15 

Wszystkie działania współfinansowane z EFS 

Kryteria ogólne zerojedynkowe 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1 Projekt po negocjacjach: 

Negocjacje zakończyły się wynikiem 

pozytywnym, tj.: 

Kryterium zerojedynkowe. Kryterium obligatoryjne – 

spełnienie kryterium jest 

 
15 Negocjacje dotyczą wyłącznie oceny dokonywanej w trybie konkursowym. Weryfikacja kryteriów dotyczy wyłącznie projektów, które podlegają negocjacjom. 
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a) projekt po negocjacjach został 

prawidłowo 

poprawiony/uzupełniony w 

zakresie spełniania kryteriów 

obligatoryjnych w terminie 

określonym przez IOK (o ile 

dotyczy) oraz  

b) zostały udzielone informacje i 

wyjaśnienia wymagane podczas 

negocjacji lub spełnione zostały 

warunki określone przez 

oceniających podczas negocjacji 

w terminie określonym przez IOK 

(o ile dotyczy) oraz 

c) do projektu nie wprowadzono 

innych nieuzgodnionych w 

ramach negocjacji zmian. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”,  

„NIE”16.  

Niespełnienie któregokolwiek z elementów kryterium wskazanych w literach a-c powoduje 

uznanie kryterium za niespełnione, tj. przyjęcie wartości logicznej NIE. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie: zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu lub udzielonych informacji i wyjaśnień przez wnioskodawcę, złożonych w wyniku 

skierowania projektu do negocjacji. 

niezbędne do przyznania 

dofinansowania. 

 

 

 
16 Istnieje możliwość dwukrotnego złożenia skorygowanego wniosku o dofinansowanie po negocjacjach na zasadach określonych przez IOK. 


