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Kryteria wyboru Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej w ramach 14 Osi RPO WL 2014 – 2020 – Pomoc 

Techniczna 

OCENA MERYTORYCZNA 

Kryteria merytoryczne 
Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Zdolność beneficjenta do realizacji RPD PT. Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie oświadczenia zawartego we 
wniosku o dofinansowanie. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy  beneficjent projektów 
zawartych w RPD PT posiada kadrę i zaplecze techniczne gwarantujące 
wykonalność projektów pod względem technicznym i finansowym. 

Kryterium obligatoryjne 
 – spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

2. Zgodność RPD PT z przepisami prawa w 
sytuacji gdy jego realizacja rozpoczęła się przed 
dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.  

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych 
„TAK”, „NIE” lub „NIE DOTYCZY”.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie informacji oraz oświadczenia 
zawartych we wniosku o dofinansowanie. 

Jeżeli projekt/y objęte RPD PT rozpoczął/-ęły się przed dniem złożenia 
wniosku o dofinansowanie, ocenie podlegać będzie, czy od początku jego/ich 
realizacji przestrzegano obowiązujących przepisów prawa dotyczących 
tego/tych projektu/ów. 

Kryterium obligatoryjne 
 – spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

3. Zgodność RPD PT z zasadami równości szans i 
niedyskryminacji, a także równości szans kobiet 
i mężczyzn oraz zrównoważonego rozwoju. 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie oświadczenia zawartego we 
wniosku o dofinansowanie. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy zawarte w RPD PT projekty 
są niedyskryminacyjne i przejrzyste oraz zgodne z  zasadami równości szans i 
niedyskryminacji, a także równości szans kobiet i mężczyzn oraz 
zrównoważonego rozwoju 

Kryterium obligatoryjne 
 – spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

4. Zgodność RPD PT z prawodawstwem unijnym i Kryterium zerojedynkowe. Kryterium obligatoryjne 
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krajowym oraz dokumentami programowymi. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych 
„TAK”, „NIE”.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie informacji i oświadczenia 
zawartych we wniosku o dofinansowanie. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy zawarte w RPD PT projekty 
są zgodne z prawodawstwem unijnym i krajowym oraz dokumentami 
programowymi. 

 – spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

5. Wkład RPD PT w osiągnięcie celów i rezultatów 
14 Osi Priorytetowej RPO WL 2014-2020 – 
Pomoc Techniczna. 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie informacji i oświadczenia 
zawartych we wniosku o dofinansowanie. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy zawarte w RPD PT projekty 
wniosą wkład w osiągnięcie celów i rezultatów 14 Osi Priorytetowej RPO WL 
2014-2020 – Pomoc Techniczna wyrażony za pomocą wskaźników ustalonych 
w SZOOP (czy w RPD PT zostały przewidziane wskaźniki adekwatne do 
rodzajów projektów) 

Kryterium obligatoryjne 
 – spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

6. Prawidłowość kategorii interwencji. Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie informacji zawartych we 
wniosku o dofinansowanie. 

W ramach kryteriów ocenie podlegać będzie, czy projekty objęte RPD PT są 
zgodne z właściwymi kategoriami interwencji określonymi w RPO WL 2014-
2020 dla 14 Osi Priorytetowej. 

Kryterium obligatoryjne 
 – spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

7. Kwalifikowalność wydatków przewidzianych w 
RPD PT zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
wykorzystania środków pomocy technicznej na 
lata 2014-2020 wydanymi przez Ministerstwo 

Infrastruktury i Rozwoju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie informacji zawartych we 
wniosku o dofinansowanie. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie zgodność wydatków z zapisami 
wytycznych horyzontalnych w zakresie kwalifikowalności wydatków. 

Kryterium obligatoryjne 
 – spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

8. Racjonalność rodzaju i wysokości wydatków 
zaplanowanych w RPD PT. 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych 

Kryterium obligatoryjne 
 – spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania 
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„TAK”, „NIE”.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie informacji zawartych we 
wniosku o dofinansowanie. W ramach kryterium ocenie będzie podlegać, czy 
rodzaje i wysokość wydatków zaplanowanych w projektach zawartych w RPD 
PT są racjonalne, biorąc pod uwagę działania w ramach projektów, którym te 
wydatki służą 

dofinansowania. 
 

 


