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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 FORMALNA 

WSZYSTKIE DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z EFS 

A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU
1
 

Lp. 
Nazwa kryterium (treść) 

Definicja kryterium
2
 

 
Opis znaczenia kryterium 

1 Wniosek został złożony w terminie 

określonym w ogłoszeniu o naborze 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu 

wartości logicznych „TAK”, „NIE”.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie daty wpływu 

wniosku do właściwej instytucji. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 

niezbędne do przyznania dofinansowania. 

 

2 Wnioskodawca jest uprawniony do 

aplikowania w ramach danego naboru 

wniosków 

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 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 

niezbędne do przyznania dofinansowania. 

 

                                                      
1
 Kryteria indywidualne – weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 

2
 Informacja o zasadach oceny kryterium.  
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regulaminem konkursu. 

3 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 o finansach publicznych, art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy o 

skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terenie RP, art. 9 ust. 1 

pkt. 2a ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za 

czyny zabronione pod groźbą kary.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie oświadczenia 

wnioskodawcy zawartego we wniosku o dofinansowanie  

projektu.  

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 

niezbędne do przyznania dofinansowania. 

4 Termin realizacji projektu, rozumiany 

jako daty brzegowe rozpoczęcia i 

zakończenia projektu, jest zgodny z 

zasadami przewidzianymi w 

rozporządzeniu ogólnym  

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 art. 65 ust. 

6 rozporządzenia ogólnego nr. 1303/2014, wykluczającego 

możliwość dofinansowania projektów zrealizowanych. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 

niezbędne do przyznania dofinansowania. 

5 Okres realizacji projektu jest zgodny 

z zasadą n+3 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu 

wartości logicznych „TAK”, „NIE”.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie  projektu. Realizacja projektu nie 

może trwać dłużej niż okres n+3, gdzie n rozumiane jest jako 

rok, w którym została podpisana umowa o dofinansowanie. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 

niezbędne do przyznania dofinansowania. 

6  Roczny obrót wnioskodawcy i partnerów 

(o ile budżet projektu uwzględnia wydatki 

partnera) jest równy lub wyższy od 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 

niezbędne do przyznania dofinansowania. 
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rocznych wydatków w projekcie wartości logicznych „TAK”, „NIE”.   

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie  projektu. 

 

7 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. 

 

8 W projekcie założono rozliczenie kosztów 

w oparciu o kwoty ryczałtowe zgodnie z 

zapisami Wytycznych horyzontalnych w 

zakresie kwalifikowalności wydatków i 

wytycznych programowych IZ. 

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 

wytycznymi horyzontalnymi w zakresie kwalifikowalności i 

wytycznymi programowymi IZ. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 

niezbędne do przyznania dofinansowania. 

 

9 W projekcie zastosowano stawki 

jednostkowe zgodnie z zapisami 

Wytycznych horyzontalnych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków i wytycznych 

programowych IZ. 

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 

wytycznymi horyzontalnymi w zakresie kwalifikowalności i 

wytycznymi programowymi IZ. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 

niezbędne do przyznania dofinansowania. 

 

10 W projekcie wskazano poziom kosztów 

pośrednich zgodnie z zapisami 

Wytycznych horyzontalnych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków i wytycznych 

programowych IZ. 

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 

wytycznymi horyzontalnymi w zakresie kwalifikowalności i 

wytycznymi programowymi IZ. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 

niezbędne do przyznania dofinansowania. 
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11 Założony w projekcie poziom zadań 

zleconych jest zgodny z limitem 

określonym w Wytycznych 

horyzontalnych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków i wytycznych 

programowych IZ.  

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 

wytycznymi horyzontalnymi w zakresie kwalifikowalności i 

wytycznymi programowymi IZ. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 

niezbędne do przyznania dofinansowania. 

 

12 Założony w projekcie poziom środków 

trwałych jest zgodny z limitem 

określonym w Wytycznych 

horyzontalnych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków i wytycznych 

programowych IZ. 

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 

wytycznymi horyzontalnymi w zakresie kwalifikowalności i 

wytycznymi programowymi IZ. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 

niezbędne do przyznania dofinansowania. 

 

 


