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Propozycje kryteriów wyboru projektów dla wszystkic h Działań współfinansowanych z EFS  
w ramach RPO WL 2014-2020 

I. OCENA FORMALNA  

WSZYSTKIE DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z EFS 

A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU1 

Lp. Nazwa kryterium (tre ść) Definicja kryterium 2 Opis znaczenia kryterium 

1 Wniosek został zło żony w terminie 
okre ślonym 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. 

 

                                                      
1 Kryteria indywidualne – weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 
2 Informacja o zasadach oceny kryterium.  
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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 regulaminem 
konkursu. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne  
do przyznania dofinansowania. 

 

3 Wnioskodawca i partnerzy (o ile dotyczy) nie 
podlega/-j ą wykluczeniu z mo żliwo ści 
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 rozpocz ęcia i zako ńczenia 
projektu, jest zgodny z zasadami 
przewidzianymi w rozporz ądzeniu 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 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne  
do przyznania dofinansowania. 
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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. 

6  Roczny obrót wnioskodawcy i partnerów (o 
ile bud żet projektu uwzgl ędnia wydatki 
partnera) jest równy lub wy ższy od rocznych 
wydatków w projekcie 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 
wniosku o dofinansowanie  projektu. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne  
do przyznania dofinansowania. 

 

7 Wydatki przewidziane w projekcie nie s ą 
jednocze śnie 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 zało żono rozliczenie kosztów w 
oparciu o kwoty ryczałtowe zgodnie z 
zapisami Wytycznych horyzontalnych w 
zakresie kwalifikowalno ści 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 
kwalifikowalno ści 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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10 W projekcie wskazano poziom kosztów 
pośrednich zgodnie z zapisami Wytycznych 
horyzontalnych w zakresie 
kwalifikowalno ści 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. 

 

11 Założony w projekcie poziom zada ń 
zleconych jest zgodny z limitem okre ślonym 
w Wytycznych horyzontalnych w zakresie 
kwalifikowalno ści 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 okre ślonym 
w Wytycznych horyzontalnych w zakresie 
kwalifikowalno ści 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. 

 

WYBRANE DZIAŁANIA (TYPY PROJEKTÓW) WSPÓŁFINANSOWANE Z EFS 3 

B. KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE  

                                                      
3 Zgodnie  z Załącznikiem 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 na rok ….  
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Lp. Nazwa kryterium (tre ść) Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1 Kryteria formalne specyficzne dla 
poszczególnych działa ń/typów projektów, 
zarówno dla projektów konkursowych, jak i 
pozakonkursowych, wskazane w Załączniku 
nr 4 do Szczegółowego Opisu Osi 
Priorytetowych Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 
lata 2014-2020 - Ramowy Plan Działa ń w 
części dotycz ącej kryteriów wyboru 
projektów  

Kryteria zerojedynkowe. 

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

Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego 
projektu. 

Kryteria będą oceniane na etapie oceny formalnej. Kryteria zostaną 
zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 
projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany do 
uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne  
do przyznania dofinansowania. 

 

 

 

 

II. OCENA MERYTORYCZNA 

WSZYSTKIE DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z EFS 

A. KRYTERIA OGÓLNE ZEROJEDYNKOWE 4 

Lp. Nazwa kryterium (tre ść) Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1 Zgodno ść projektu z przepisami ustawy 
Prawo zamówie ń publicznych i innym 
właściwym prawodawstwem krajowym 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne  
do przyznania dofinansowania. 

                                                      
4 Kryteria indywidualne – weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 
Warunkowość oceny kryteriów ma zastosowanie wyłącznie w trybie konkursowym. Oprócz tego, w przypadku projektów konkursowych niespełnienie któregokolwiek  
z kryteriów ogólnych zerojedynkowych skutkuje odrzuceniem wniosku. W takim przypadku projekt nie podlega ocenie pod kątem spełniania kryteriów ogólnych punktowych 
oraz premiujących. Powyższe nie ma zastosowania do projektów składanych w trybie pozakonkursowym. 
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wniosku o dofinansowanie  projektu i zgodności założeń projektu z 
przepisami ustawy PZP i innym właściwym prawodawstwem 
krajowym,. 

 

2 Zgodno ść projektu z zasadami dotycz ącymi 
pomocy publicznej 

Kryterium zerojedynkowe warunkowe. 

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

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne  
do przyznania dofinansowania. 

Kryterium oceniane warunkowo. 

3 Zgodno ść projektu z zasad ą równo ści szans 
kobiet i m ężczyzn (na podstawie standardu 
minimum) 

Kryterium zerojedynkowe warunkowe 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)”, „1 (TAK WARUNKOWO)” „0 (NIE)”. 

Standard minimum będzie oceniany z zastosowaniem wag 
punktowych 0 – 1 – 2. Brak uzyskania co najmniej 3 punktów5 w 
standardzie minimum jest równoznaczny z odrzuceniem wniosku.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne  
do przyznania dofinansowania. 

Kryterium oceniane warunkowo.  

                                                      
5 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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wniosku o dofinansowanie  projektu. 

4 Zgodno ść projektu z pozostałymi politykami 
i zasadami wspólnotowymi  
 (w szczególno ści: z zasad ą równo ści szans 
i niedyskryminacji, w tym dost ępności dla 
osób z niepełnosprawno ściami, oraz  
z koncepcj ą zrównowa żonego rozwoju) 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 
wniosku o dofinansowanie  projektu. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne  
do przyznania dofinansowania. 

5 

 

Zgodno ść projektu z zapisami 
Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 
RPO WL na lata 2014-2020 

Kryterium zerojedynkowe warunkowe. 

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

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 
wniosku o dofinansowanie  projektu i ich zgodności z zapisami 
SZOOP. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne  
do przyznania dofinansowania. 

Kryterium oceniane warunkowo.  

6 Zgodno ść projektu z zapisami wła ściwych 
wytycznych horyzontalnych i 
programowych obowi ązujących w okresie 
programowania 2014-2020 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 
wniosku o dofinansowanie  projektu ich zgodności z zapisami 
właściwych wytycznych horyzontalnych i programowych. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne  
do przyznania dofinansowania. 

7 Zasadno ść i kwalifikowalno ść wydatków:   

• Niezbędność poniesienia wydatków do 
realizacji projektu (m.in. niezbędność 
ponoszenia wydatków, biorąc pod uwagę 
deklarowany przez beneficjenta we 
wniosku o dofinansowanie potencjał 
techniczny) i osiągania jego celów oraz  

• zgodność wydatków z wytycznymi 

Kryterium zerojedynkowe warunkowe. 

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

Kryterium zostanie zweryfikowane w zakresie zgodności założonych 
w projekcie rodzajów kosztów z zapisami właściwych wytycznych 
horyzontalnych i programowych IZ . 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne  
do przyznania dofinansowania. 

Kryterium oceniane warunkowo.  
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horyzontalnymi w zakresie 
kwalifikowalności wydatków oraz 
wytycznymi programowymi IZ. 

8 Efektywno ść wydatków: 

Zgodność ze stawkami rynkowymi oraz 
regulaminem konkursu6/ informacją o 
naborze7, 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 zerojedynkowe warunkowe. 

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

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 
wniosku o dofinansowanie  projektu. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne  
do przyznania dofinansowania. 

Kryterium oceniane warunkowo.  

9 Prawidłowo ść sporz ądzenia bud żetu: 

Prawidłowość sporządzenia budżetu projektu o 
charakterze metodologicznym, rachunkowym 
oraz w zakresie uzasadnienia kosztów. 

Kryterium zerojedynkowe warunkowe. 

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

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 
wniosku o dofinansowanie  projektu. 

 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne  
do przyznania dofinansowania. 

Kryterium oceniane warunkowo.  

B. KRYTERIA OGÓLNE PUNKTOWE 8 

• maksymalnie 60 punktów ogółem 9 
Aby projekt mógł uzyskać dofinansowanie musi zdobyć za ogólne kryteria punktowe: 

- minimum 36 punktów ogółem oraz minimum 60% punktów za każdą z części IB.I, B.II, B.III karty oceny merytorycznej  
                                                      
6 Dot. projektów w trybie konkursowym. 
7 Dot. projektów w trybie pozakonkursowym. 
8 Kryteria indywidualne – weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 
W przypadku projektów składanych w trybie pozakonku rsowym kryteria wskazane w tej cz ęści s ą kryteriami ogólnymi zerojedynkowymi. 
9 Warunkowość oceny kryteriów ma zastosowanie wyłącznie w trybie konkursowym. 
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Lp. Nazwa kryterium (tre ść) Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1 Adekwatno ść celów projektu  : 

a) Wybór właściwego celu szczegółowego 
RPO WL. 

b) Zgodność celu głównego projektu z 
wybranym celem szczegółowym RPO WL.   

c)  Adekwatność celów projektu do 
wskazanych problemów (rozwiązanie lub 
zminimalizowanie zdiagnozowanego/ych 
problemu/ów poprzez  osiągnięcie  celów 
projektu). 

d) Zgodność celów  z koncepcją SMART. 

Kryterium punktowe. 

Kryterium  zostanie  zweryfikowane  na podstawie  zapisów  we  
wniosku o dofinansowanie  projektu. 

Dotyczy części B.I karty oceny merytorycznej (Charakterystyka 
projektu). 

W sytuacji, gdy więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie otrzyma 
taką samą liczbę punktów w ramach oceny 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: 0-7. 

2 Prawidłowo ść opisu grupy docelowej:  

a) Charakterystyka grupy docelowej, tj. 
instytucji i/lub osób objętych 
wsparciem (liczebność, cechy 
specyficzne, status uczestników). 

b) Uzasadnienie wyboru grupy docelowej  
w kontekście zdiagnozowanych 
problemów. 

c) Sposób rekrutacji (w tym kryteria  
i narzędzia rekrutacji, zasadność  
i dostępność wsparcia zgodnie  
z zasadą równości szans). 

Kryterium punktowe. 

Kryterium  zostanie  zweryfikowane  na podstawie  zapisów  we  
wniosku o dofinansowanie projektu.  

Dotyczy części B.I karty oceny merytorycznej (Charakterystyka 
projektu). 

W sytuacji, gdy więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie otrzyma 
taką samą liczbę punktów w ramach oceny 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: 0-8.  
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3 Trafno ść doboru i opis zada ń: 

a) Opis zadań, ich adekwatność  
i efektywność do zakresu problemów.  

b) Zgodność zadań z celami projektu.  

c) Opis uproszczonych metod rozliczania 
kosztów bezpośrednich projektu (o ile 
dotyczy).  

Kryterium punktowe warunkowe. 

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 merytorycznej (Sposób realizacji 
projektu). 

W sytuacji, gdy więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie otrzyma 
taką samą liczbę punktów w ramach oceny 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.  

Liczba punktów możliwych do uzyskania: 
0-9*  

*w przypadku projektów zawierających 
opis ryzyka w projekcie: 0-6. 

Kryterium oceniane warunkowo. 

4 Racjonalno ść harmonogramu realizacji 
projektu 

Kryterium punktowe  warunkowe. 

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 merytorycznej (Sposób realizacji 
projektu). 

W sytuacji, gdy więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie otrzyma 
taką samą liczbę punktów w ramach oceny 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: 0-3.  

Kryterium oceniane warunkowo. 
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5 Prawidłowo ść założonych wska źników  
i trwało ść rezultatów: 

a) Adekwatność wskaźników do zadań i 
celów projektu.  

b) Ocena założonej wartości wskaźników 
pomiaru celów (wskaźników rezultatu 
i produktu) oraz źródeł 
weryfikacji/pozyskania danych do 
pomiaru wskaźników 
 i częstotliwości pomiaru). 

c) Trwałość rezultatów. 

Kryterium punktowe warunkowe. 

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 merytorycznej (Sposób realizacji 
projektu). 

W sytuacji, gdy więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie otrzyma 
taką samą liczbę punktów w ramach oceny merytorycznej, kryterium 
to będzie brane pod uwagę w czwartej 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. 

Kryterium oceniane warunkowo. 

6 Prawidłowo ść opisu ryzyka w projekcie * Kryterium punktowe warunkowe. 

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 merytorycznej (Sposób realizacji 
projektu). 

W sytuacji, gdy więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie otrzyma 
taką samą liczbę punktów w ramach oceny merytorycznej, kryterium 
to będzie brane pod uwagę w dziewiątej kolejności przy 
umieszczaniu projektu na liście ocenionych projektów i 
podejmowaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania10. 

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* (jeżeli dotyczy)  

*w przypadku projektów nie 

                                                      
10 W sytuacji, gdy więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie otrzyma taką samą liczbę punktów we wszystkich dziewięciu kryteriach ogólnych punktowych  
w ramach oceny 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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zawierających opisu ryzyka  
w projekcie: 0. 

Kryterium oceniane warunkowo. 

7 Efektywno ść sposobu zarz ądzania 
projektem: 

a) Sposób zarządzania projektem. 

b) Sposób zarządzania partnerstwem  
i racjonalność podziału zadań między 
partnerami i/lub podwykonawcami, o 
ile dotyczy. 

c)  Monitoring projektu.  

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

W sytuacji, gdy więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie otrzyma 
taką samą liczbę punktów w ramach oceny 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 uz 

yskania: 0-7. 

8 Doświadczenie wnioskodawcy: 

 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 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 

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

W sytuacji, gdy więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie otrzyma 
taką samą liczbę punktów w ramach oceny merytorycznej, kryterium 
to będzie brane pod uwagę w drugiej 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. 
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będzie realizacja projektu. 

9 Potencjał wnioskodawcy: 

Potencjał finansowy, kadrowy, techniczny 
wnioskodawcy (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 merytorycznej (Potencjał i 
doświadczenie projektodawcy (w tym partnerów)). 

W sytuacji, gdy więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie otrzyma 
taką samą liczbę punktów w ramach oceny 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. 
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WYBRANE DZIAŁANIA (TYPY PROJEKTÓW) WSPÓŁFINANSOWANE Z EFS 11 

C. KRYTERIA PREMIUJĄCE12 

• maksymalnie 40 punktów ogółem 

Lp. Nazwa kryterium (tre ść) Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1 Kryteria premiujące dla poszczególnych 
działań/typów projektów konkursowych zostały 
wskazane w Załączniku 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 

Kryteria punktowe. 

Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego 
projektu. 

Kryteria będą oceniane na etapie oceny 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 kryterium będzie polegała na: 

a) przyznaniu zdefiniowanej  
z góry liczby punktów zgodnej z 
Załącznikiem nr 4 do SZOOP – 
w przypadku spełnienia 
kryterium albo 

b) przyznaniu 0 punktów –  
w przypadku niespełnienia 
kryterium. 

 

                                                      
11 Zgodnie  z Załącznikiem 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 na rok ….  
12 Kryteria premiujące dotyczą wyłącznie projektów w trybie konkursowym. 


